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Ελληνική Δημοκρατία                                    Bούλα,  13/3/2017 
Νομός Αττικής              Aρ. Πρωτ. : 9127 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   10ης    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 
 Αρ. Πράξης    :  10 
 Αρ. Απόφασης   : 74 
 

Στη Βούλα την 13η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 8886/9-3-2017, 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: 

ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών  

2. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  

3. ΧΡΗΣΤΟΣ    ΒΑΔΑΣΗΣ                       ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απών 

4. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  

5. ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρούσα  

6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΑΣΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  

7. ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ                      ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Απών 

8. ΜΑΡΙΑ  ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ                                             ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρούσα  

9. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΓΚΑΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  

    

1. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ              ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

3. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ* ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  

4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
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*Τον  κ.  Χρήστο Βαδάση αναπληρώνει νόμιμα ο  κ. Μιχαήλ Ανδριόπουλος 

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 2ο :  Έγκριση α) των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αριθμ. υπ΄αρ. 11/2017 μελέτης, β) 
διάθεσης - δέσμευσης πίστωσης ποσού 435.000,00 ευρώ και γ) έγκριση των τευχών της διακήρυξης του 
διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2017» 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, θέτει υπόψη αυτής το με αρ. πρωτ. 7629/1-3-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών προς την Οικονομική Επιτροπή, το οποίο αναφέρει τα εξής: 

   

« Παρακαλούμε ύστερα από την υπ.αρ. 47/2017  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 : 

1. Να εγκρίνει την διάθεση και την δέσμευση πίστωσης   για την εκτέλεση της ανωτέρω 
προμήθειας ,με την επιφύλαξη της έγκρισης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από την Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών  η οποία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2017 θα βαρύνει τους  
Κ.Α: 

ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

2017     
10-

6263.024 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 20.000,00 € 

2017 
20-

6263.042 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

150.000,00 € 

2017 
20-

6263.052 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΡΜΩΝ 40.000,00 € 

2017 
20-

6671.019 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2017 

80.000,00 € 

2017 
20-

6671.023 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 70.000,00 € 

2017 
30-

6263.030 
ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ 30.000,00 € 

2017 
35-

6263.023 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 20.000,00 € 

2017 
35-

6263.024 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 20.000,00 € 
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2017 
50-

6263.001 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 435.000,00 € 

1. Να εγκρίνει  την μελέτη , τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης για τον διεθνή 
ανοιχτό ηλεκτρονικό σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 11/2017 μελέτη  της αρμόδιας Δ/νσης, η οποία 
υποβάλλεται συνημμένα. 

 
 Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 με διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό , αφού  υπερβαίνει το ποσό των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ , σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 27 
του 4412/2016.   

                                                                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ»                                  

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 

1.- Την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών 
2.- Την υπ΄αρ. 47/2017  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
3.- Τη με αριθμ. πρωτ. 103435/37678/18-01-2017 επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2017 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με αρ. 570/2016 απόφαση 
του Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το οικ. Έτος 
2017» 
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117 του 4412/2016  
5.- 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» 
           

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

Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναγράφονται στην υπ’ αριθ. 11/2017  μελέτη, 
της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
 
Β) Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο   
μέρος της παρούσης, για τη διενέργεια διεθνή ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με 
προσφορές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ - έντυπο οικονομικής 
προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – 
ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2017» 

Γ) Εγκρίνει τη διάθεση και δέσμευση πίστωσης ποσού 435.000,00€ για την παροχή υπηρεσίας 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2017» με την 
επιφύλαξη της έγκρισης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από την Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών η οποία έχει ενταχθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017.  

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 με διεθνή ανοιχτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, αφού  υπερβαίνει το ποσό των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ , σύμφωνα με τα 
άρθρα 116 και 27 του 4412/2016.   

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έχει οριστεί με τη με αριθ. 16/2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής «περί συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαγωνισμών»  
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 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  74/2017  

 Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :  

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 
 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΑΣΗΣ  
ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ  
ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ – ΧΟΒΡΗ 
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΓΚΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2017» 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 435.00,00€ (με τον Φ.Π.Α.) 

 

 

Ταξινόμηση κατά CPV : 

343 50000-5    

349 13000-0 

501 10000-9 

501 12000-3 

50113000-0 

50114000-7 

50116200-3 

501 16500-6 

 

Τόπος διεξαγωγής 

Δημαρχιακό Κατάστημα Βούλας 

Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 Βούλα 

Μάρτιος  2017 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

 ΒΟΥΛΑ,  13/ 3/2017 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9127 

 

 

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός  

 

 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Κων. Καραμανλή 18 

Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα 

Τηλ: 213-2020150 

Fax: 213-2020159 

e-mail: info@vvv.gov.gr 

 

ΦΟΡΕΑΣ : 

ΕΙΔΟΣ : 

 

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2017 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

   Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ   Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ   Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2017» 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των κάτωθι αναφερόμενων  νόμων, όπως αυτές ισχύουν : 

 

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

1.2. Το Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

1.3. 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». 

1.4. 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”». 

1.5. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

1.6. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
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1.7. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

1.8. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

1.9. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 

1.10. Το Ν. 3886/10 (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). 

 

1.11. 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». 

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

1.13. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής…..4127/2013». 

1.14. Το Ν. 4153/201313 (ΦΕΚ 107/Α’) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και 
4127/13» 

1.15. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
Διατάξεις» 

1.16. Το αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α') 

1.17. Το Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.» 

2. 1.18. 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. 
1.19. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/ 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

1.20. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.». 

 

2. Τις αποφάσεις : 

2.1. 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»  

2.2. 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». 

2.3. 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». 

2.4. 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.)» 
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2.5. 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.)»  

2.6. Την   υπ΄αριθ. 16/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, έτους 
2017.  

2.7 Η υπ΄ αριθμ. 40/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής διαδικασιών  επισκευής και συντήρησης οχημάτων 

2.8. Την υπ΄αρ. 74/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία: 

 εγκρίνει τη διάθεση και τη δέσμευση της πίστωσης  435.000,00 € για την εκτέλεση της 
ανωτέρω εργασίας για το έτος 2017  : 

 
 

ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  
Κ.Α  ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

2017     10-6263.024 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

20.000,00 € 

2017 20-6263.042 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

150.000,00 € 

2017 20-6263.052 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΥΡΜΩΝ 

40.000,00 € 

2017 20-6671.019 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
2017 

80.000,00 € 

2017 20-6671.023 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

70.000,00 € 

2017 30-6263.030 
ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ 

30.000,00 € 

2017 35-6263.023 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

20.000,00 € 

2017 35-6263.024 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

20.000,00 € 

2017 50-6263.001 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΥΤ/ΤΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

5.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 435.000,00 € 

 
 εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης σύμφωνα με την υπ΄αριθ.11/2017 

μελέτη  της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 
 

3. Τα έγγραφα 

3.1. Την υπ' αριθ. 11/2017. Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου. 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

                 Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, για 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,   καθώς και την 
προμήθεια ελαστικών, όπως αναλυτικά αναγράφονται στη Τεχνική Μελέτη Α.Μ. 11/2017, με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει , 
της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει 
από τα κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και τον υπολογισμό της ανοιγμένης τιμής προσφοράς, όπως 
αυτά αναλύονται στο κεφάλαιο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» της 11/2017 μελέτης 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

Αντικείμενο Υπηρεσιών – Αναθέτουσα Αρχή 

 Ο διαγωνισμός αφορά στην επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων (τύπου Ι.Χ, μικρά 
φορτηγά, μικρά και μεγάλα λεωφορεία, απορριμματοφόρων, ρυμουλκών μετά του ρυμουλκούμενου 
οχημάτων,  μεταφοράς απορριμμάτων, μεγάλων φορτηγών, δικύκλων μοτοσικλετών,  μηχανημάτων έργου 
και σαρώθρων, φανοποιίας,  επισκευής ελαστικών και προμήθειας ελαστικών για το έτος 2017 

 

 Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον 
διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. 
Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

 

Αναθέτουσα αρχή είναι  ο Δήμος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης 

 

Αναλυτικότερα  η εργασία περιλαμβάνει , σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08: 

CPV: 343 35000-5 CPV: 349 13000-0 

CPV: 501 10000-9 CPV: 501 12000-3 

CPV: 50113000-0 CPV: 50114000-7 

CPV: 50116200-3 CPV: 501 16500-6 

 
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. 
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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) 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΑΡ. 

ΚΥΚΛ 
ΜΑΡΚΑ ΧΡΗΣΗ 

ΙΣΧΥΣ 
(ΙΠΠΟΙ) 

ΗΜ.ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΣ 

1 
ΚΗΗ 
2158 IVECO ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 1/2/2008 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ZCFA1LG030
2509312 A11M01 

2 
ΚΗΗ 
2160 IVECO ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 11/2/2008 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ZCFA1LG030
2522026 A11M01 

3 
ΚΗΗ 
2187 IVECO ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 12/12/2006 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ZCFALG0302
499224 A11M01 

4 
ΚΗΗ 
2299 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 44 30/4/2009 Φ.ΑΕΡΙΟ 

WDB957541
1V217664 1828 

5 
ΚΗΗ 
2300 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 44 30/4/2009 Φ.ΑΕΡΙΟ 

WDB957541
1V217736 1828 

6 
ΚΗΗ 
5515 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 84 3/6/2010 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB932003
1L455564 1832K 

7 
ΚΗΗ 
5516 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 84 3/6/2010 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB932003
1L455566 1832K 

8 
ΚΗΗ 
5517 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 84 3/6/2010 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB932003
1L455563 1832K 

9 
ΚΗΗ 
5519 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 25 17/6/2010 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB970033
1L468887 918 

10 
ΚΗΙ 
3031 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 38 10/7/2001 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB952503
1K549259 1823K 

11 
ΚΗΙ 
3032 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 38 10/7/2001 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB952550
31K542093 1823K 

12 
ΚΗΙ 
3106 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 72 29/8/2002 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB950142
1K755969 2635 

13 
ΚΗΙ 
6432 MAN ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 41 15/7/2003 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WMAN0539
82M140845 0716 

14 
ΚΗΙ 
6586 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 38 31/5/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB952503
1K991165 1823K 

15 
ΚΗΙ 
6599 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 72 22/7/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB932003
1K941947 1832 

16 
ΚΗΙ 
7320 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 72 28/4/2006 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB932003
1L083947 1832K 

17 
ΚΗΙ 
7321 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 72 28/4/2006 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB932003
1L082781 1832K 

18 
ΚΗΟ 
3579 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 77 21/4/1989 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB621107
15424368 1922K/38 
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19 
ΚΗΟ 
3988 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 66 26/8/1988 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB621107
15-381983 1922K 

20 
ΚΗΟ 
3989 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 66 26/8/1988 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB621107
-15-382521 122K 

21 
ΚΗΟ 
6147 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 66 18/1/2000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB656109
K373560 2024 

22 
ΚΗΟ 
6148 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 66 18/1/2000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB656109
1K374050 2024 

23 
ΚΗΟ 
3984 MERCEDES ΓΕΡΑΝΟΣ/ΑΝΥΨ 15 13/12/1983 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3091001283
506 L406.DG 

24 
Μ.Ε. 
57976 

MITSUBISH
I ΓΕΡΑΝΟΣ/ΑΝΥΨ 23 18/5/1999 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

TYBFE649ET
YGDP00303 

FE649E651
-CANTER 

25 
Μ.Ε. 
107364 NISSAN ΓΕΡΑΝΟΣ/ΑΝΥΨ. 100 16/1/2009 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

VWASBFTOY
1120267 

CABSTA2E/
E110 

26 
Μ.Ε. 
77992 NISSAN  ΓΕΡΑΝΟΣ/ΑΝΥΨ. 99 5/4/2004 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

VWAL8024Y
MA406706 ECO-T35 

27 
KHH 
2211 

MITSUBISH
I ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

10 
5/6/2009 ΒΕΝΖΙΝΗ 

JMBSNCY2A
9U008003 LANCER 

28 
KHI 
3052 NISSAN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

17 
10/10/2001 ΒΕΝΖΙΝΗ 

VSKTBUR20
U0439865 

TERRANO 
II 

29 
KHI 
3063 AUDI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

11 
18/1/2002 ΒΕΝΖΙΝΗ 

WAUZZZDZ1
A064729 A4 

30 
KHO 
6067 NISSAN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

10 
19/6/1997 ΒΕΝΖΙΝΗ 

JN1EAAN15
U0530418 ALMERA 

31 
KHO 
6097 AUDI  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 11 14/5/1998 ΒΕΝΖΙΝΗ 

WAUZZZ8DZ
W088210 A4 

32 
ΚΗΗ 
1303 SKODA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

10 
10/12/2012 ΒΕΝΖΙΝΗ 

TMBCJ21ZO
C2094781 1Z 

33 
ΚΗΗ 
1304 SKODA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

10 
10/12/2012 ΒΕΝΖΙΝΗ 

TMBCJ21Z9
C2094441 1Z 

34 
ΚΗΗ 
2194 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

9 
1/4/2004 ΒΕΝΖΙΝΗ 

ZFA1880000
4770535 PUNTO 

35 
ΚΗΗ 
2195 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

9 
17/3/2004 ΒΕΝΖΙΝΗ 

ZFA1880000
4770511 PUNTO 

36 
KHH 
2210 

MITSUBISH
I ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

10 
5/6/2009 ΒΕΝΖΙΝΗ 

JMBSNCY2A
9U008208 LANCER 

37 
ΚΗΗ 
2216 OPEL ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

10 
16/7/2009 ΒΕΝΖΙΝΗ 

WOLOAHL4
895032830 A-H ASTRA 

38 
ΚΗΗ 
2256 AUDI A4 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

13 
6/10/2008 ΒΕΝΖΙΝΗ 

WAUGZZZ8K
28A003735 A4 

39 
ΚΗΙ 
3137 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

11 17/3/2003 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

KMHPM81C
P2U074121 MATRIX 

40 
ΚΗΙ 
9611 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

9 16/3/2004 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

KMHCG51FP
3U204325 ACCENT 
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41 
ΚΗΙ 
9623 MERCEDES ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

13 
25/4/2007 ΒΕΝΖΙΝΗ 

WDB211042
1A956065 

AVANTGA
RDE 

42 
ΚΗΟ 
4047 TOYOTA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

9 
08/081990  ΒΕΝΖΙΝΗ 

JT1EOEE900
0290420 XLISED 

43 
ΚΗΟ 
6068 NISSAN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

11 
19/6/1997 ΒΕΝΖΙΝΗ 

JN1BCAN15
U0504940 ALMERA 

44 
ΚΗΟ 
6069 NISSAN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

10 
19/6/1997 ΒΕΝΖΙΝΗ 

JN1EAAN15
U0517774 ALMERA 

45 
KHH 
5539 MERCEDES ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 24 4/5/2011 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB906133
1N433427 9060K35 

46 
KHH 
5540 MERCEDES ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 24 4/5/2011 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB906133
1N433141 9060K35 

47 
KHI 
9608 VW ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 14 7/2/2007 ΒΕΝΖΙΝΗ 

WV1ZZZ7JZ6
X034984 7J0 

48 
ΚΗΗ 
2153 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 7/1/2008 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

AHTDR22GX
O5506762 

KUN251-
T2MDHN 

49 
ΚΗΗ 
5502 CITROEN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 10 28/12/2009 ΒΕΝΖΙΝΗ 

VFAAKFVC9
4910851 AKFV 

50 
ΚΗΗ 
6405 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

16 
24/122012 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

JN1APGD22
U0090080 APGD22T 

51 
ΚΗΙ 
3079 VW ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 10 24/4/2002 ΒΕΝΖΙΝΗ 

WV1ZZZ9KZ
2R518685 CADDY 

52 
ΚΗΙ 
3100 VW ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 10 8/8/2002 ΒΕΝΖΙΝΗ 

WV1ZZZ9KZ
2R517602 CADDY 

53 
ΚΗΙ 
3101 VW ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 10 8/8/2002 ΒΕΝΖΙΝΗ 

WV1ZZZ9KZ
2R517080 CADDY 

54 
ΚΗΙ 
7276 IVECO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 18 13/12/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ZCFC509000
556897 50C13 

55 
ΚΗΙ 
7344 VW ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

10 
24/4/2002 ΒΕΝΖΙΝΗ 

WV1ZZZ9KZ
2R519719 CADDY 

56 
ΚΗΙ 
9607 VW ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 14 7/2/2007 ΒΕΝΖΙΝΗ 

WV1ZZZ7JZ6
X034984 7J0 

57 
ΚΗΙ 
9612 VW ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 10 11/4/2007 ΒΕΝΖΙΝΗ 

WV1ZZZ2KZ
6X082035 CADDY 

58 
ΚΗΙ 
9613 VW ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

10 
11/4/2007 ΒΕΝΖΙΝΗ 

WV1ZZZ2KZ
6X097115 CADDY 

59 
ΚΗΙ 
9614 VW ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 10 11/4/2007 ΒΕΝΖΙΝΗ 

WV1ZZZ2K6
X097114 CADDY 

60 
ΚΗΙ 
9637 VW ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 10 18/9/2007 ΒΕΝΖΙΝΗ 

WV1ZZZ2K6
X106040 CADDY 

61 
ΚΗΟ 
3716 VW ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 11 15/12/1989 ΒΕΝΖΙΝΗ 

WVWZZZ14
ZKN008772 CADDY 

62 
Μ.Ε. 
88087 MERCEDES ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 231 13/2/2006 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB952563
1L032359 

EUROSANI
MATIC 
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63 
Μ.Ε.11
8036 MERCEDES ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 177 22/7/2010 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB970063
1L455453 1318 

64 
ΚΗΗ 
2260 FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

16 22/10/2008 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WFODXXTTF
D8C17275 FCC6 

65 
ΚΗΗ 
2288 FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

17 25/6/2009 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WFODXXTTF
DBY36507 FCD6 

66 
ΚΗΗ 
5506 IVECO ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

18 18/5/2010 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ZCFC50D000
5784961 A50C18 

67 
ΚΗΙ 
3030 MAN ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

41 10/7/2001 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

XG955OLSV
18BO1039 SS500/50L 

68 
ΚΗΙ 
3069 FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

14 21/6/2002 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WFOEXXGBF
E1006872 

TRANSIT 
FT 

69 
ΚΗΙ 
3073 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

65 1/4/2002 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB600290
13057905 704 

70 
ΚΗΙ 
3074 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

65 1/4/2002 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB300290
13053179 704 

71 
ΚΗΙ 
7309 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

72 28/4/2006 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

NMB613358
13240885 350-L52HD 

72 ΒΚΙ 476 MODENAS ΜΟΤΟ 120 19/9/2008 ΒΕΝΖΙΝΗ 
XG8MN120
H2GL07902 KRISTAR 

73 ΒΚΙ 477 MODENAS ΜΟΤΟ 120 cc 19/9/2008 ΒΕΝΖΙΝΗ 
XG8MN120
H4GL00084 KRISTAR 

74 
KHO 
6102 MERCEDES ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 24 24/4/1990 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB670000
11P009124 809 

75 
ΚΗΗ 
2152 TOYOTA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 17 7/1/2008 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

AHTDR22G6
05506712 

KUN251-
T2MDHN 

76 
ΚΗΟ 
3562 MERCEDES ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 24 2/7/1992 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB668002
1P182488 6090/37 

77 
ΚΗΟ 
6020 STAYER ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 43 7/6/1996 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

VAN162YY6
1YY2069 

16526/P3E
/4X4 

78 
Μ.Ε. 
109372 MERCEDES ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 156 13/5/2009 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB405121
1V215042 

UNIMOG 
U300 

79 
Μ.Ε. 
109420 VOLVO ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 270 29/6/2009 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

F12-
6X6016268 

F12-6X6-T-
V(F-122E) 

80 
Μ.Ε. 
121289 FORD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 143 10/6/2011 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WFOLM2E1
0AW876559 

2AW(RAN
GER) 

81 
Μ.Ε. 
124309 FORD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 136 12/12/2012 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

MPATFS86H
BT100723 

TFS86HP(T
F) 

82 
Μ.Ε. 
91966 BREMACH ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 105 31/7/2006 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ZE8T5041AP
0402523 

YGR50E3/1
321CK 

83 
Μ.Ε. 
95617 MAZDA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 99 16/2/2007 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

JMZUN8242
4W340098 

132500DE
4X4 

84 
Μ.Ε. 
98347 MAZDA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 143 14/6/2007 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ST80004007
01 BI504X4 
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85 
Μ.Ε. 
112581 

HAKO 
WERKE ΣΑΡΩΘΡΟ/ΣΚΟΥΠΑ 101 3/9/2009 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WMU2X56E
79WL00165 

CITY 
MASTER 

2000 

86 
Μ.Ε. 
59508 IVECO ΣΑΡΩΘΡΟ/ΣΚΟΥΠΑ 100 20/3/2000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ZCFA1GP00
0B031897 130E18 

87 
Μ.Ε. 
81501 BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ/ΣΚΟΥΠΑ 133 23/7/2004 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

TE950CC504
8102845 CC5000 

88 
ΚΗO 
6134 MERCEDES ΣΥΡΜΟΣ/ΕΠΙΚΑΘ 72 2/9/1999 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB954141
1K346669 2640S 

89 
ΚΗΙ 
3150 MERCEDES ΣΥΡΜΟΣ/ΕΠΙΚΑΘ 96 22/7/2003 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB954161
1K832078 3348 

90 
ΚΗΙ 
6583 MERCEDES ΣΥΡΜΟΣ/ΕΠΙΚΑΘ 96 20/4/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB934161
1K979321 

930.03 

91 
ΚΗΟ 
6053 MERCEDES ΣΥΡΜΟΣ/ΕΠΙΚΑΘ 36 16/12/1996 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB659137
15706442 

263566X4 

92 
Α.Μ. 
54373 IVECO ΤΡΑΚΤΕΡ 56 31/10/2001 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1229708 TL.80(L2) 

93 
KHO 
4476 MERCEDES ΥΔΡΟΦΟΡΑ 57 27/5/1994 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3853231448
31723 2219 

94 
ΚΗΙ 
7343 MERCEDES ΥΔΡΟΦΟΡΑ 72 5/12/2006 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB932003
L109287 1832K 

95 
ΚΗΟ 
3710 MERCEDES ΥΔΡΟΦΟΡΑ 77 8/8/1986 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3850361421
2884 1624 

96 
ΚΗΟ 
3966 MERCEDES ΥΔΡΟΦΟΡΑ 24 5/10/1993 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB670001
-1NL00110 809D 

97 
ΚΗΗ 
2274 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 35 19/12/2008 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ZCFA1EJ030
2539986 

120E25HM
L1120E25 

98 
ΚΗΗ 
2282 VOLVO ΦΟΡΤΗΓΟ     ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

YV2VBLOA3
BB532472 FE 

99 
ΚΗΗ 
5226 MAN ΦΟΡΤΗΓΟ 41 16/11/2011 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WMAN08ZZ
29Y226421 6123 

100 
ΚΗΙ 
3185 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 25 6/8/2004 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB970023
1K916869 815 

101 
ΚΗΙ 
7301 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 34 18/4/2006 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB970013
1K563501 815 

102 
ΚΗΙ 
7341 VOLVO ΦΟΡΤΗΓΟ 33 21/11/2006 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

YV2EEHOA2
6B434440 FL14X2R 

103 
ΚΗΙ 
7342 VOLVO ΦΟΡΤΗΓΟ 33 21/11/2006 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

YV2EEHOAX
6B434427 FL14X2R 

104 
ΚΗΟ 
4262 SCANIA ΦΟΡΤΗΓΟ 51 5/7/1989 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

YS2PM4X2Z
01148363 

P93ML4X2
1250 

105 
ΚΗΟ 
6030 VOLVO ΦΟΡΤΗΓΟ 72 26/2/1996 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

F126720088
72 F-12 

106 
ΚΗΗ 

MAN ΦΟΡΤΗΓΟ/ΑΡΠΑΓΗ 41 16/11/2011 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
WMAN18ZZ

6123 
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5225 6AY246530 

107 
ΚΗΙ 
7251 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ/ΑΡΠΑΓΗ 96 26/8/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB930202
1L027555 255816X2 

108 
ΚΗΙ 
7325 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ/ΑΡΠΑΓΗ 36 12/7/2006  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB677235
15557431 1320 

109 
ΚΗΗ 
2218 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ/ΝΥΧΙ 39 13/7/2009 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB932143
1L361591 2648K 6X4 

110 
ΚΗΟ 
6090 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ/ΝΥΧΙ 96 16/7/2010  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WDB932314
1L460250 

4151K8X4/
4 

111 
Μ.Ε. 
102372 JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ 100 8/5/2008 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

JCB3CXCSJ8
1335475 S130 

112 
Μ.Ε. 
102373 BOB CAT ΦΟΡΤΩΤΗΣ 141 8/5/2008 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ A8KA11458 S130 

113 
Μ.Ε. 
114461 JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ 99 10/4/2010 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

JCB3CXCSL0
1619554 3CXCSM4T 

114 
Μ.Ε. 
122272 JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ 101 24/10/2011 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

JCB3CXCSH0
2002425 3CXCSM4T 

115 
Μ.Ε. 
30960 JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ 75 28/4/1988 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ED-
4/333857/P 3D-4/1985 

116 
Μ.Ε. 
50537 JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ 100 7/11/2004 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 322749/P 3CX4 

117 
Μ.Ε. 
59539 

CATERPILA
R ΦΟΡΤΩΤΗΣ 100 26/5/2000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 62K2005 920 

118 
Μ.Ε. 
84675 BOB CAT ΦΟΡΤΩΤΗΣ 100 27/5/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 519212338 773TH 

119 
M.E. 
86852 ABIENTE ΦΟΡΤΩΤΗΣ  28 1/9/2005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

AK37046UI8
3810H LE 

120 
M.E. 
131170 ΜΑΝ ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΑΣ 341 2/11/2016 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

WMAN18zz
9GY345030 

L2007.46.0
10 

(TGM1834
0) 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Η προμήθεια ανταλλακτικών αφορά  την επισκευή και συντήρηση στο συνεργείο του Δήμου των οχημάτων 
που αναφέρονται στον άνω πίνακα 1.  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.  
 
 
Ορισμός του γνήσιου ανταλλακτικού σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 
σελίδα 13 παράγραφος κ.: 
«γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη 
συναρμολόγηση του αυτοκινήτου οχήματος και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές 
και διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήματος για την παραγωγή συστατικών 
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μερών ή ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο. Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται 
στην ίδια γραμμή παραγωγής με τα εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, 
τεκμαίρεται ότι πρόκειται για γνήσια ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών πιστοποιεί 
ότι όλα αυτά τα μέρη είναι εφάμιλλης ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
συναρμολόγηση του οικείου αυτοκινήτου οχήματος και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
και τα πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήματος. 
Ορισμός ανταλλακτικού εφάμιλλης ποιότητας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό  αριθ. 1400/2002 
σελ 13 παράγραφος κα: 
«ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας»: μόνον τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε 
επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια 
ποιότητα με τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων 
οχημάτων 
 
Για τις δύο αυτές κατηγορίες ανταλλακτικών οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα προσκομίσουν ξεχωριστούς 
τιμοκαταλόγους: 

i) γνησίων ανταλλακτικών και  

ii) ξεχωριστά 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 κλπ. 

 

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 και 
συρμών . 

 

2.β Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των υπερκατασκευών και όλων των μηχανικών μερών των 
υπερκατασκευών  βυτιοφόρων και πυροσβεστικών. 
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2.γ Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των υπερκατασκευών και όλων των μηχανικών μερών των 
υπερκατασκευών  καλαθοφόρων. 

 

ΟΜΑΔΑ 3 

Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου 
και των υπερκατασκευών μηχανοκίνητων σαρώθρων μάρκας JONSTON, BUCHER από συνεργείο που 
έχει δικαίωμα συντήρησης και επισκευής αυτών και προσκομίζει σχετική δήλωση του κατασκευαστή ή 
του επίσημου αντιπροσώπου ων εταιριών στην Ελλάδα . 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4 

Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου 
και των υπερκατασκευών μηχανοκίνητων σαρώθρων μάρκας  HAKO από συνεργείο που έχει δικαίωμα 
συντήρησης και επισκευής αυτών και προσκομίζει σχετική δήλωση του κατασκευαστή ή του επίσημου 
αντιπροσώπου ων εταιριών στην Ελλάδα . 

ΟΜΑΔΑ 5 
Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου 
και των υπερκατασκευών μηχανημάτων έργου (πλήν σαρώθρων). 
 

ΟΜΑΔΑ 6 
Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών και του σασί 
επιβατικών αυτοκινήτων και ημιφορτηγών. 

 

ΟΜΑΔΑ 7 
Επισκευή και συντήρηση φρένων 

 

ΟΜΑΔΑ 8 
Επισκευή ελαστικών των οχημάτων  του Δήμου 

 

ΟΜΑΔΑ 9 

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 10 

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) 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

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 συντετμημένη προθεσμία  τριάντα  (30) ημερών (από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ). 
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Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί ξανά μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ) και σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί με  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 ομοίως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με την 
κατάθεση, α) Οικονομικής Προσφοράς και β) όλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών στοιχείων που 
απαιτούνται  εκτός της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  

 

Αναθέτουσα Αρχή είναι o ΔΗΜΟΣ  ΒΑΡΗΣ -  ΒΟΥΛΑΣ  - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Η Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι : Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 Βούλα. 

Τηλέφωνο: 213 2019955 

Φαξ : 213 2020059 

Δικτυακός Τόπος : www.vvv.gov.gr  

Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος 

e-mail: : promithies@vvv.gov.gr 

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 22-3-2017 Παρασκευή 24-3-2017 

Δευτέρα 24-4-2017 και 
ώρα 10:30 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 

 

* Σε περίπτωση επανάληψης του Διαγωνισμού, θα ισχύουν οι ημερομηνίες που αναφέρονται στην 

επαναληπτική Περίληψη Διακήρυξης. 
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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.) » 

 

2.2 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  

Για την συμμετοχή στον 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 (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 
και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 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.  
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ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 435.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 24% και αφορά τους κωδικούς εξόδων,  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης1 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Βάρης –Βούλας – Βουλιαγμένης.  

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τους κατωτέρω Κ.Α.  με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους  2017 του Φορέα 2  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Βάρης –Βούλας – Βουλιαγμένης 

 
KA ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ 

10-6263.024 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 20.000,00 € 

20-6263.042 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

150.000,00 € 

20-6263.052 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΡΜΩΝ 40.000,00 € 

20-6671.019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2017 

80.000,00 € 

20-6671.023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 70.000,00 € 

30-6263.030 ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ 30.000,00 € 

35-6263.023 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 20.000,00 € 

35-6263.024 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 20.000,00 € 

50-6263.001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.000,00 € 

 
Επειδή η προσμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη, εκτός των ελαστικών οχημάτων, ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός της παρούσης μελέτης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών - 
υλικών & εργασιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας οχημάτων / 
μηχανημάτων, και το γενικό σύνολο.  

 

Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 
0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. 

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 : 35.000,00€ 

                                                        
1 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
2 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
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(τριάντα  πέντε χιλιάδες  ευρώ ) 

Κ.Α:  20-6263.042 ποσό 35.000,00€ 

 

1.β Φανοποία και βαφή οχημάτων. 

Τιμή : 20.000,00€ 

(είκοσι  χιλιάδες  ευρώ) 

Κ.Α.: 20-6263.042 ποσό 15.000,00€ και 30-6263.030 ποσό 5.000,00€ 

 

1.γ Επισκευή ταχογράφων και έκδοση πιστοποιητικών περιοριστών ταχύτητας - Διαγραμματικοί Δίσκοι – 
θερμικό χαρτί ταχογράφων 

Τιμή : 5.000,00€ 

(Πέντε  χιλιάδες  ευρώ) 

Κ.Α.: 35-6263.024 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 και 
συρμών . 

Τιμή: 70.000,00€ 

(εβδομήντα   χιλιάδες ευρώ) 

Κ.Α.: 20-6263.042 ποσό 30.000,00€ και 20-6263.052 ποσό 40.000,00€ 

 

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 ευρώ) 

Κ.Α.: 35-6263.024  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 ευρώ) 

Κ.Α.: 30-6263.030 ποσό 5.000,00€ 

 

ΟΜΑΔΑ 3 

Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου και 
των υπερκατασκευών μηχανοκίνητων σαρώθρων μάρκας JONSTON, BUCHER από συνεργείο που έχει 
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δικαίωμα συντήρησης και επισκευής αυτών και προσκομίζει σχετική δήλωση του κατασκευαστή ή του 
επίσημου αντιπροσώπου ων εταιριών στην Ελλάδα . 
Τιμή: 20.000,00€ 

(είκοσι  χιλιάδες ευρώ) 

Κ.Α.: 20-6263.042 ποσό 20.000,00€ 

 

ΟΜΑΔΑ 4 

Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου και 
των υπερκατασκευών μηχανοκίνητων σαρώθρων μάρκας  HAKO από συνεργείο που έχει δικαίωμα 
συντήρησης και επισκευής αυτών και προσκομίζει σχετική δήλωση του κατασκευαστή ή του επίσημου 
αντιπροσώπου ων εταιριών στην Ελλάδα . 
Τιμή: 10.000,00€ 

(δέκα  χιλιάδες ευρώ) 

Κ.Α.: 20-6263.042 ποσό 10.000,00€ 

 
ΟΜΑΔΑ 5 

Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου 
και των υπερκατασκευών μηχανημάτων έργου (πλήν σαρώθρων). 

Τιμή: 30.000,00€ 

(τριάντα  χιλιάδες ευρώ) 

Κ.Α.: 20-6263.042 ποσό 10.000,00€ και 30-6263.030 ποσό 20.000 € 

 
ΟΜΑΔΑ 6 

Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών και του σασί 
επιβατικών αυτοκινήτων και ημιφορτηγών. 

Τιμή: 25.000,00€ 

(είκοσι πέντε   χιλιάδες ευρώ) 

Κ.Α.: 10-6263.024 ποσό 20.000,00€ και 50-6263.001 ποσό 5.000 € 

 

ΟΜΑΔΑ 7 
Επισκευή και συντήρηση φρένων 

Τιμή: 30.000,00€ 

(τριάντα   χιλιάδες ευρώ) 

Κ.Α.: 20-6263.042 ποσό 30.000,00€  

 

ΟΜΑΔΑ 8 
Επισκευή ελαστικών των οχημάτων  του Δήμου 

Τιμή : 20.000,00€ 

(Είκοσι  χιλιάδες  ευρώ) 

Κ.Α.: 35-6263.023 ποσό 20.000,00€ 

ΑΔΑ: Ω201ΩΨΖ-9ΚΡ



Σελίδα 23 από 81 

 

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης  

Τμήμα Προμηθειών  Τύπος Εγγράφου: pro_syn_4412_ver.2 

 

 

ΟΜΑΔΑ 9 

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου. 

Τιμή : 70.000,00€ 

(εβδομήντα χιλιάδες  ευρώ) 

Κ.Α.: 20-6671.023 ποσό 70.000,00€ 

 

 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1  315 /80 R22.5 64 300,00 € 19.200,00 € 

2  385 / 65 R22.5 20 300,00 € 6.000,00 € 

3 1200 R20 14 300,00 € 4.200,00 € 

4  12 R 22.5 10 300,00 € 3.000,00 € 

5 18.4 - 26 6 700,00 € 4.200,00 € 

6  295 /80 R22.5 10 360,00 € 3.600,00 € 

7  315/70 R22.5 10 360,00 € 3.600,00 € 

8 205 / 70 R16 6 140,00 € 840,00 € 

9 215/75 R16 4 130,00 € 520,00 € 

10 10 R22.5 4 260,00 € 1.040,00 € 

11 205 / 60 R16 8 110,00 € 880,00 € 

12    17,5 -  25 - ΣΑΜΠΡΕΛΕΣ 7 90,23 € 631,61 € 

13 245 / 70R19.5 6 220,00 € 1.320,00 € 

14  175 / 70 R13 16 50,00 € 800,00 € 

15  285 / 70 R19.5 10 260,00 € 2.600,00 € 

16  265 / 70 R19.5 6 220,00 € 1.320,00 € 

17 195 R14 4 110,00 € 440,00 € 

18 195 / 60 R15 4 145,00 € 580,00 € 

19  12,5 -  80 - 18 6 280,00 € 1.680,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 56.451,61 € 

   ΦΠΑ 24 %  13.548,39 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 70.000,00 € 

ΑΔΑ: Ω201ΩΨΖ-9ΚΡ
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Ομάδα 10 

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) 
Τιμή : 80.000,00€ 

(ογδόντα  χιλιάδες  ευρώ) 

Κ.Α.: 20-6671.019   ποσό 80.000,00€  

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΟΜΑΔΑ CPV   
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

Κ.Α. Εξόδων 
2017 

50114000-7 

Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
φορτηγών 
αυτοκινήτων 

28.225,81 € 6.774,19 € 35.000,00 € Κ.Α. 20-6263.042 

50113000-0 

Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
λεωφορείων 

4.032,26 € 967,74 € 5.000,00 € Κ.Α. 35-6263.024 Ομάδα 1 

  

  

50110000-9 

Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
παρεπόμενου 
εξοπλισμού 

16.129,03 € 3.870,97 € 20.000,00 € 

Κ.Α. 20-6263.042 
ποσό 15.000 €     
και 30-6263.030 
ποσό 5.000 € 

Ομάδα 2 

  

  

50110000-9 

Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
παρεπόμενου 
εξοπλισμού 

56.451,61 € 13.548,39 € 70.000,00 € 

Κ.Α. 20-6263.042 
ποσο 30.000 € 
και 20-6263.052 
ποσό 40.000 € 
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50110000-9 

Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
παρεπόμενου 
εξοπλισμού 

12.096,77 € 2.903,23 € 15.000,00 € Κ.Α. 35-6263.024 

50110000-9 

Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
παρεπόμενου 
εξοπλισμού 

4.032,26 € 967,74 € 5.000,00 € 
Κ.Α.  30-
6263.030  

Ομάδα 3 50110000-9 

Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
παρεπόμενου 
εξοπλισμού 

16.129,03 € 3.870,97 € 20.000,00 € Κ.Α. 20-6263.042  

Ομάδα 4 50110000-9 

Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
παρεπόμενου 
εξοπλισμού 

8.064,52 € 1.935,48 € 10.000,00 € Κ.Α. 20-6263.042  

Ομάδα 5 50110000-9 

Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
παρεπόμενου 
εξοπλισμού 

24.193,55 € 5.806,45 € 30.000,00 € 

Κ.Α. 20-6263.042 
ποσό 10.000 €     
και 30-6263.030 
ποσό 20.000 € 

Ομάδα 6 50112000-3 

Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
αυτοκινήτων 

20.161,29 € 4.838,71 € 25.000,00 € 

Κ.Α.: 10-
6263.024  ποσό 
20.000€  και  50-
6263.001  ποσό 
5.000,00€ 
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Ομάδα 7 50116200-3 

Υπηρεσίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
συστημάτων 
πέδησης 
οχημάτων 

24.193,55 € 5.806,45 € 30.000,00 € Κ.Α. 20-6263.042  

Ομάδα 8 50116500-6 

Υπηρεσίες 
επισκευής, 
προσαρμογής 
και 
ζυγοστάθμισης 
ελαστικών 

16.129,03 € 3.870,97 € 20.000,00 € Κ.Α 35-6263.023 

Ομάδα 9 34350000-5 

Ελαστικά 
ελαφράς και 
βαρέας 
χρήσεως 

56.451,61 € 13.548,39 € 70.000,00 € Κ.Α 20-6671.023 

Ομάδα 10 34913000-0 
Διάφορα 
ανταλλακτικά 

64.516,13 € 15.483,87 € 80.000,00 € Κ.Α 20-6671.019 

    ΣΥΝΟΛΟ 350.806,45 € 84.193,55 € 435.000,00 €   

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ ( ΜΕ ΦΠΑ) 

Ομάδα 1 60.000,00 € 

Ομάδα 2 90.000,00 € 

Ομάδα 3 20.000,00 € 

Ομάδα 4 10.000,00 € 

Ομάδα 5 30.000,00 € 

Ομάδα 6 25.000,00 € 

Ομάδα 7 30.000,00 € 

Ομάδα 8 20.000,00 € 

Ομάδα 9 70.000,00 € 

Ομάδα 10 80.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 435.000,00 € 
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Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις  δέκα  
(10)  ομάδες  επισκευών και συντήρησης. 

 

(Προσφερόμενη τιμή ) 

Προσφορά που δεν υποβάλλεται σε ευρώ  και σε σταθερές τιμές, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά από την οποία  δεν προκύπτει με σαφήνεια  η τιμή, για ολόκληρη την ποσότητα, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης. 

   Η προσφερθείσα τιμή παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 ο 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν και συμβατικά στοιχεία της εργασίας  είναι: 
 
1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για 
τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) η με αρ. πρωτ. 9127/13-3-2017 προκήρυξη σύμβασης, 

β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (για διεθνή)  

γ) οι υπ.αρ. 11/2017 τεχνικές προδιαγραφές  της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

ε) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 
αρχή επί όλων των ανωτέρω 

 

Ορισμοί 
 
4.1 Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που απ ό τα συμφραζόμενα π ροκύπτει  
διαφοροπ οίησή τους, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια : 
 
Δημοπρατούσα Αρχή / Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) : Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ο οποίος 
διακηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό, στον οποίο θα υποβληθούν οι προσφορές και ο οποίος θα υπογράψει 
με τον Ανάδοχο την σύμβαση για την εκτέλεση της εργασίας . 
Εργοδότης / Κύριος της Εργασίας / Υπηρεσίας : Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
Φορέας της εργασίας : Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
Προϊσταμένη Αρχή : Η Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. Η Προϊσταμένη 
Αρχή είναι ο αρμόδιος φορέας που αποφαίνεται αιτιολογημένα επί  τυχόν προσφυγών που θα  ασκηθούν 
από κάθε ενδιαφερόμενο για παράνομη πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής στα πλαίσια του 
παρόντος διαγωνισμού και επίσης αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού. 
ΤΙΤΛΟΣ:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2017» 

Διακήρυξη : Το παρόν έγγραφο με τα τεύχη του που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους 
διαγωνιζόμενους/ συμμετέχοντες/προσφέροντες από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή 
του αντικειμένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός και 
κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού: Η Επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισμού, γνωμοδότησης και αξιολόγησης των προσφορών είναι αρμόδια, για τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τη γνωμοδότηση για κάθε σχετικό ζήτημα και για  την αξιολόγηση των 
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τεχνικών και οικονομικών προσφορών, καθώς και την εισήγηση-πρόταση προς την Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης  για την έγκριση του πρακτικού και την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του συγκεκριμένου διαγωνισμού. 

Επιτροπή παραλαβής: Το αρμόδιο όργανο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του ΔΗΜΟΥ και το οποίο έχει την ευθύνη για την παραλαβή των εργασιών  και των υλικών από τον 
ανάδοχο. 
Ανάδοχος ή Προμηθευτής ή Οικονομικός Φορέας: ο υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία ή η 
προμήθεια, για την οποία ισχύει ως αποδεικτικό μέσο   μόνο ο έγγραφος τύπος, δηλαδή η σύμβαση που 
θα υπογραφεί μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου, αφού προηγηθεί η εγκριτική - κατακυρωτική  
απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Βάρης – Βούλας 
– Βουλιαγμένης. 

Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόμενου) : Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά - στην 
περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τα 
μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
Ανοικτός Διαγωνισμός ή Ανοικτή Διαδικασία : Η διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών / προμήθειας στην οποία μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος (άρθρο 27 
ν.4412/2016), ο οποίος πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 
Φάκελος Προσφοράς / 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 σε ένα ενιαίο φάκελο. 
Κατακύρωση : Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η επιλογή του Αναδόχου για 
την υλοποίηση της  παροχής υπηρεσιών / προμήθειας . 
Σύμβαση : Όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται ο όρος σύμβαση, νοείται ο έγγραφος τύπος που 
θα λάβει η συμφωνία μεταξύ του μειοδότη και του Δήμου, για το σύνολο των συμφωνηθέντων αγαθών / 
υπηρεσιών 
Προϋπολογισμός : Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της 
διακηρυσσόμενης προμήθειας. 
Συμβατικό Τίμημα ή Αξία της Σύμβασης : Η καθοριζόμενη από την προσφορά του αναδόχου τιμή 
(συμπ/νου του ΦΠΑ) στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια / υπηρεσία  και η οποία αναφέρεται στη 
σύμβαση. 
Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και 
όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν την παρούσα διακήρυξη τις 
σχετικές μελέτες και την Οικονομική και Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 
Υπεύθυνη Δήλωση : »: Πρόκειται για τη δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση αλλοδαπού 
υποψηφίου  για 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 επικυρωμένο αντίγραφο 
του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεται ο όρος Υπεύθυνη 
Δήλωση, εννοείται πάντοτε, ότι δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 10 του Ν. 3614/2007, καθώς, 
επίσης, και τα αναφερόμενα στο άρθρο 3, παρ. 3 του N. 4250/14 (ΦΕΚ 74/Α΄/26.3.2014) εκτός και εάν 
αναφέρεται επιμέρους διαφορετικά. 
 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης : πρόκειται για  ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 
του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις 
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ακόλουθες προϋποθέσεις κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις 
διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016 για τις οποίες οι 
οικονομικοί φoρείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77 
του ν.4412/2016 

γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με 
το άρθρο 84 του ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές όπως έχουν εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 74/2017 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης, και παρατίθενται αναλυτικά στο 
παράρτημά της με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
 
 Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 
(άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16) 

 

 Ενώσεις οικονομικών φορέων , συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής 
άρθρο 19 παρ.2 Ν.4412/16  

 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης 
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. (άρθρο 19 παρ.4 
Ν.4412/16) 
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3. Οι ενδιαφερόμενοι για τις ομάδες 1 έως και 7  θα πρέπει να έχουν: 

1. Συνεργείο πλήρως εξοπλισμένο με τα κατάλληλα μηχανήματα (εξυπηρέτηση απορριματοφόρων- 
φορτηγών –νταλικών - λεωφορείων – επιβατικών - δικύκλων και μηχανημάτων έργου) 

2. Κινητό συνεργείο για την εξυπηρέτηση των οχημάτων του Δήμου εκτός συνεργείου και σε οποιαδήποτε 
απόσταση για πλήρη αποκατάσταση των βλαβών. 

3. Το συνεργείο θα μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Δήμου σε όλο το 24ωρο, σε οποιοδήποτε 
σημείο ,και οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας. Θα δοθεί κινητό τηλέφωνο που θα απαντά σε όλο το 
24ωρο και οποιαδήποτε μέρα.  

4. Τυχόν εξουσιοδότηση από επίσημο κατασκευαστή θα ληφθεί υπόψη και θα βαθμολογηθεί ανάλογα 
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές  

 

Οι ενδιαφερόμενοι για την ομάδα   8  θα πρέπει να έχουν: 

1. Συνεργείο πλήρως εξοπλισμένο με τα κατάλληλα μηχανήματα για την εξυπηρέτηση απορριματοφόρων- 
φορτηγών –λεωφορείων – επιβατικών - και μηχανημάτων έργου. Ο υποψήφιος ανάδοχος , επί ποινή 
αποκλεισμού, θα διαθέτει ο ίδιος ή συνεργάτης του  με τον οποίο έχει συμβληθεί και προσκομίζει σχετικό 
συμφωνητικό,  σταθερό, επαρκώς αδειοδοτημένο  σχετικό συνεργείο, το οποίο θα μπορεί να υποδέχεται 
μεγάλα οχήματα (απορριματοφόρα, φορτηγά, νταλίκες κλπ)   για την επισκευή των ελαστικών τους. Σε 
περίπτωση τυχόν αδυναμίας , μετά την υπογραφή της σύμβασης, της τήρησης του όρου για σταθερό 
συνεργείο, το σύνολο της συμβατικής αμοιβής καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ του Δήμου Βάρης – 
Βούλας – Βουλιαγμένης 

2. Κινητό συνεργείο για την εξυπηρέτηση των οχημάτων του Δήμου εκτός συνεργείου και σε οποιαδήποτε 
απόσταση για πλήρη αποκατάσταση των βλαβών. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για τις   ομάδες  9 και 10 θα πρέπει να έχουν: 

1. Αποθήκη  εφοδιασμένη με τα κατάλληλα ανταλλακτικά  και  οχήματα μεταφοράς για την εξυπηρέτηση 
των απαιτήσεων του οχημάτων του Δήμου σε ανταλλακτικά.  

2. Τυχόν εξουσιοδότηση από επίσημο κατασκευαστή θα ληφθεί υπόψη σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 
στις τεχνικές προδιαγραφές  

 

 

Γενικά για το περιεχόμενο του «Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης»  

 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74  του ν.4412/2016 για τις οποίες οι 
οικονομικοί φoρείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77 
του ν.4412/2016. 

Αναλυτική αναφορά στο περιεχόμενο των άρθρων 73 , 74 , 75 , 76 και 77 του ν. 4412/2016  
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«Λόγοι Αποκλεισμού» υποψηφίων : 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων όταν υπάρχει εις βάρος 
του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους : 

 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, 
 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α' 48), 
 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α' 166), 

 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ). 
 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 

 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές, 
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ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/16) 

 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν 
η αναθέτουσα αρχή: 

 
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 
 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος 
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. (άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/16) 

 

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης μπορεί να αποκλείσει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:   
(άρθρο 73 παρ.4 Ν.4412/16) 

 
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα   μέσα αθέτηση των ισχυουσών 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18, του ν.4412/2016 
 

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

 
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φoρείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, 
 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24  του ν.4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν.4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
 

ΑΔΑ: Ω201ΩΨΖ-9ΚΡ



Σελίδα 33 από 81 

 

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης  

Τμήμα Προμηθειών  Τύπος Εγγράφου: pro_syn_4412_ver.2 

 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
 

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.4412/2016, 
 

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση, 
 

θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Ειδικά για τα ανωτέρω 

Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω 
παραγράφους μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί 
να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, 
ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας 
με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε 
επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα 
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φoρείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 
και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας 
που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας 
παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος 
στο οποίο ισχύει η απόφαση. (άρθρο 73 παρ.7 Ν.4412/16) 

 

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. 

 

Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής 
που προβλέπεται από την παράγραφο 9 του Ν. 4412/16 και  απαρτίζεται από εκπροσώπους του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η 
οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του σχεδίου 
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απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά 
στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από 
τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Η απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατ' αυτής, 
κοινοποιείται στην Αρχή. (άρθρο 73 παρ.8 Ν.4412/16) 
 

ΑΡΘΡΟ 7Ο  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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.  

 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» 

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

[ *(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα] 

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. 

 

7.1. 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 δικαιολογητικά, 
καθώς και η Τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο 
(υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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 Ν.4412/2016, 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 προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 
συμμετέχοντος.  
 
Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων, ενώ τα  ιδιωτικά 
έγγραφα  μπορούν  να  είναι  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτότυπων  εγγράφων  που  έχουν 
προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από 
δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια αρχή (σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014) 
 
α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης 

β) Υπεύθυνη Δήλωση χωρίς θεώρηση  του γνήσιου της υπογραφής στην οποία  θα δηλώνουν ότι : 
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1) έλαβαν γνώση των όρων  της διακήρυξης, της υπ.αρ. 11/2017 Τεχνικής Μελέτης καθώς   και των 
διατάξεων  που αναφέρονται σε αυτές και ότι τα αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2) ότι η προσφορά τους αφορά την ομάδα(ες) …………………………… 

γ) Ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα και τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
διαγωνιζομένου). 

 

 

1. Έγγραφα, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 
υποβληθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του με βεβαίωση ΓΕΜΗ (για  διαγωνιζόμενους  με  μορφή  ΑΕ  και  ΕΠΕ), 
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων 
τροποποιήσεών του με βεβαίωση ΓΕΜΗ (για ΟΕ και ΕΕ). 

2. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα 
που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική 
μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

3. Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες εταιρείες 
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. 

4. Προκειμένου για Ενώσεις, εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό 
τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη 
εξουσιοδότηση. 

5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά της υποπεριπτ. (γ), για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση. Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται 
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 
  

 

δ)   Συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης  

Κατά την υποβολή των προσφορών στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων οι αναθέτουσες 
αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το  οποίο αποτελείται από ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό. 

 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 

Σχετικές οδηγίες από την αναθέτουσα αρχή  στον ως πιο κάτω διαδικτυακό τόπο οδηγίες- ανακοίνωση της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  
“Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
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3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 

 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του 
ν.4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φoρείς αυτούς. Το ΕΕΕΣ 
αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει 
και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως 
απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι 
υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο 
οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν 
λόγω δικαιολογητικά.  

 

Σημείωση: 

Το έντυπο αυτό του «Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης ή «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης το χορηγεί ο Δήμος μαζί με τα τεύχη του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ. 

 

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 
αυτόν και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. (π.χ. Υπεύθυνες Δηλώσεις) 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ - 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. Ειδικά για την ομάδα 8 (επισκευές ελαστικών) ο υποψήφιος ανάδοχος , επί ποινή αποκλεισμού, θα 
διαθέτει ο ίδιος ή συνεργάτης του  με τον οποίο έχει συμβληθεί και προσκομίζει σχετικό συμφωνητικό,  
σταθερό, επαρκώς αδειοδοτημένο  σχετικό συνεργείο, το οποίο θα μπορεί να υποδέχεται μεγάλα 
οχήματα (απορριματοφόρα, φορτηγά, νταλίκες κλπ)   για την επισκευή των ελαστικών τους. Σε 
περίπτωση τυχόν αδυναμίας , μετά την υπογραφή της σύμβασης, της τήρησης του όρου για σταθερό 
συνεργείο, το σύνολο της συμβατικής αμοιβής καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ του Δήμου Βάρης – 
Βούλας – Βουλιαγμένης. 

 

2. Ειδικά για την ομάδα 9 (προμήθεια ελαστικών) και την ομάδα 10(προμήθεια ανταλλακτικών) ο 
υποψήφιος ανάδοχος,  μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεργάτη  ο οποίος θα είναι κοντύτερα  στο 
εργοτάξιο του Δήμου  Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης απ’ ότι είναι ο υποψήφιος ανάδοχος, και να 
βαθμολογηθεί ανάλογα.  Απαραίτητη προϋπόθεση, επι ποινή αποκλεισμού,  είναι η προσκόμιση στον 
φάκελο των δικαιολογητικών σχετικού  συμφωνητικού μεταξύ υποψηφίου αναδόχου και συνεργάτη 
του.  Σε περίπτωση τυχόν αδυναμίας , μετά την υπογραφή της σύμβασης, της τήρησης του όρου για την 
προμήθεια των αναφερόμενων στις ομάδες 9 και 10 , από τις εγκαταστάσεις και με τη συνεργασία του 
συγκεκριμένου συνεργάτη τον οποίο επικαλέστηκε  ο υποψήφιος ανάδοχος για λάβει υψηλότερη 
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βαθμολογία, το σύνολο της συμβατικής αμοιβής καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ του Δήμου Βάρης – 
Βούλας – Βουλιαγμένης. 

 

3. Ειδικά για την ομάδα 9 (προμήθεια ελαστικών) Ο υποψήφιος ανάδοχος θα υποβάλλει, επί ποινή 
αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα ελαστικά είναι κατασκευασμένα σε χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή είναι απολύτως ίδια (μάρκα, τύπος, διαστάσεις, χώρα προέλευσης) με εκείνα 
που έφερε το συγκεκριμένο όχημα κατά την πρώτη ημέρα νόμιμης κυκλοφορίας και  ότι  είναι 
απολύτως καινούρια, πρώτης κατασκευής και όχι αναγομωμένα. 

 
4. Ειδικά για την ομάδα 10(προμήθεια ανταλλακτικών) ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσκομίσει 

ξεχωριστούς τιμοκαταλόγους σε ηλεκτρονική μορφή (USB Stick) γνησίων ανταλλακτικών και ξεχωριστά 
τιμοκαταλόγους με τα βασικά ανταλλακτικά  όλων των τύπων των οχημάτων εφάμιλλης ποιότητας  που 
ικανοποιούν τον ευρωπαϊκό κανονισμό BER (1400/2002 & 461/2010) σε ηλεκτρονική μορφή (USB Stick) 

 

5. Ειδικά για τις ομάδες 1- 8 Οι τιμές των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την επισκευή και 
συντήρηση των οχημάτων,  θα είναι σύμφωνες με τον τιμοκατάλογο γνησίων ανταλλακτικών που θα 
καταθέτει ο υποψήφιος ανάδοχος σε ηλεκτρονική μορφή (USB Stick). 

 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος  με την υποβολή της προσφοράς του αποδέχεται ανεπιφύλακτα ως 
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για τα ανταλλακτικά που τον αφορούν,  το ποσοστό έκπτωσης που 
προσφέρει ο μειοδότης της ομάδας 10 των ανταλλακτικών του παρόντος διαγωνισμού,  

 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 
 
Υποβάλλεται η Τεχνική Προσφορά και τα συνοδευτικά στοιχεία αυτής, σύμφωνα με τις  Τεχνικές 
Προδιαγραφές της μελέτης 11/2017. 

 
Η Τεχνική 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.  
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Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν 
την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα 
έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 94 παρ.4 Ν.4412/16), και πρέπει να  περιλαμβάνει   υποχρεωτικά   και  
με  ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι στοιχεία: 

 
 

α)  Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή αναλυτική 

 δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται η αποδοχή των όρων της διακήρυξης ,  
η συμμόρφωση ή η απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η τεχνική 
έκθεση της υπ. αρ. 11/2017μελέτης. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Πλήρη περιγραφή γενικά των προσφερόμενων υπηρεσιών κατά προτίμηση στην Ελληνική ή στην 
Αγγλική γλώσσα (*)  

 

(*)Είναι στην ευχέρεια της αρμόδιας επιτροπής  να ζητηθεί από τον Οικονομικό Φορέα μετάφραση 
ξενόγλωσσων εγγράφων προς διευκόλυνση της. 

 

ΕΙΔΙΚΑ 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών / ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στην υπ.αρ. 11/2017 τεχνική μελέτη 

 

Για τις Ομάδες 1   έως και  8 τα παρακάτω 

 

1. Επαρκώς αδειοδοτημένο συνεργείο οχημάτων  
 Περιγραφή της  υποδομής του υποψηφίου στην οποία θα αναφέρονται οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις, η τεχνική   υποδομή,  κ.λπ. 
 Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας από τις κατά τόπο αρμόδιες αρχές 

 

2. Εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των οχημάτων  
 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 11/2017 μελέτη της 
Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και για το οποία ο υποψήφιος υποβάλλει 
προσφορά 
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3. Χιλιομετρική απόσταση του χώρου επισκευής από το εργοτάξιο του Δήμου Βάρης – Βούλας – 
Βουλιαγμένης      

 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 

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

παράδοση (after sales service) 
 Υπεύθυνη δήλωση και λεπτομερής περιγραφή  

 

Για τις Ομάδες 9 και 10 τα παρακάτω 

1) Παράδοση του εξοπλισμού / υλικού /  ανταλλακτικών στο  εργοτάξιο του Δήμου Βάρης – 
Βούλας - Βουλιαγμένης  
 Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο παράδοσης στο εργοτάξιο του Δήμου  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 

 
 

2) 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 

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

παράδοση (after sales service) 
 Υπεύθυνη δήλωση και λεπτομερής περιγραφή  

 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

 

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. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο  

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφοράς» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
προσφέροντα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ ή σε ποσοστό έκπτωση (ανάλογα την 
ομάδα). (άρθρο 95 παρ.1 Ν.4412/16) 
 
Η προσφερόμενη τιμή ή η έκπτωση στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα αναγράφεται επί ποινή 
αποκλεισμού αριθμητικά και ολογράφως (που υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας με την αριθμητική 
τιμή) και θα περιλαμβάνει : 

 Την προσφερόμενη τιμή, απαλλαγμένη από Φ.Π.Α. 
 

 Τον  Φ.Π.Α. που βαρύνει την αξία σε ποσό. 
 

 Την προσφερόμενη τιμή με τον Φ.Π.Α. 
 

Η αναγραφή  της  τιμής  σε  ΕΥΡΩ,  μπορεί  να  γίνεται  με  δύο  δεκαδικά ψηφία, εφόσον 
χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά 
ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν 
είναι μικρότερο του πέντε. 
 
Στην διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών, ισχύουν επιπλέον τα 
ακόλουθα: 
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται 
στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του 
υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

 
 

Επισημαίνεται ότι μαζί με την ανωτέρω Οικονομική Προσφορά που παράγει το ΕΣΗΔΗΣ, υποβάλλεται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου. Pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη και  Έντυπο  Οικονομικής  
Προσφοράς του Δήμου,   όπου θα υπάρχει συνημμένα στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 

Για τις Ομάδες 1 έως και 8  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 (50€) που τίθεται στην υπ.αρ. 11/2017 τεχνική μελέτη. 

Οj,k = Ωριαίο κόστος επισκευής / συντήρησης = (50,00 € Χ  Ποσοστό έκπτωσης)   = ...... € 

 

 

Για την Ομάδα 9 συμπληρώνεται κανονικά η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. ανά είδος.  

Οj,k = Κατατεθειμένη Τιμή  = ...... € 

Για την Ομάδα 10 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. (64.516,13 €)  που τίθεται στην υπ.αρ. 11/2017 τεχνική μελέτη. 

 

Οj,k = (64.516,13 € Χ  Ποσοστό έκπτωσης)   = ...... € 

 

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

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
10.1 Αρμόδια όργανα έκδοσης εγγυήσεων 

ι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 72 του Ν.4412/16 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη 
με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. (άρθρο 72 παρ.3 του Ν.4412/16) 

 

Τα γραμμάτια παρακαταθήκης με το οποία παρέχονται εγγυήσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς για 
κατασκευή δημοσίων έργων ή για προμήθειες δημοσίου τομέα και εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση όρων 
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των συμβάσεων, διαφέρουν από τις εγγυητικές επιστολές των τραπεζών. 
 

Οι όροι ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο εκδότης παραιτείται από την ένσταση 
της διζήσεως, ότι το ποσό της θα καταβληθεί άνευ αντιρρήσεων και απροφασίστως καθώς και οι λοιποί  
όροι , αφορούν τις παρεχόμενες από τις Τράπεζες εγγυητικές επιστολές και όχι τις εγγυοδοτικές 
παρακαταθήκες. Τούτο διότι, ενώ στην εγγύηση που παρέχεται με εγγυητική επιστολή, ο εγγυητής 
(Τράπεζα) εγγυάται υπέρ του οφειλέτη, δυνάμενος να αντιτάξει κατά του δανειστή όλες τις μη 
προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, στην εγγυοδοτική παρακαταθήκη ο ίδιος ο οφειλέτης 
εγγυάται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και για την εξασφάλιση του δανειστή, καταβάλλοντας 
ο ίδιος το χρηματικό ποσό για δικό του λογαριασμό. 
Συνεπώς οι ως άνω αναφερόμενοι όροι υπό τους οποίους παρέχεται η εγγύηση, ως μη συνάδοντες με τη 
φύση και το χαρακτήρα της εγγυοδοσίας, δεν πρέπει να αναγράφονται στα σχετικά γραμμάτια 
εγγυοδοτικών παρακαταθηκών. (Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 70991/27.05.2013)  

 

Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν συνταχθεί  σε άλλη  γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική. 

 

Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική 
τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

 

Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Βάρης – 
Βούλας - Βουλιαγμένης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 

 

10.2  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, Το ύψος της 
εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με 
ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16) , ήτοι: 

 

 

ΟΜΑΔΑ Π/Υ ΜΕ ΦΠΑ 24 % Π/Υ ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ  
ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ομάδα 1 60.000,00 € 48.387,10 € 967,74 € 

Ομάδα 2 90.000,00 € 72.580,65 € 1.451,61 € 

Ομάδα 3 20.000,00 € 16.129,03 € 322,58 € 

Ομάδα 4 10.000,00 € 8.064,52 € 161,29 € 

Ομάδα 5 30.000,00 € 24.193,55 € 483,87 € 

Ομάδα 6 25.000,00 € 20.161,29 € 403,23 € 
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Ομάδα 7 30.000,00 € 24.193,55 € 483,87 € 

Ομάδα 8 20.000,00 € 16.129,03 € 322,58 € 

Ομάδα 9 70.000,00 € 56.451,61 € 1.129,03 € 

Ομάδα 10 80.000,00 € 64.516,13 € 1.290,32 € 

ΣΥΝΟΛΟ 435.000,00 € 350.806,45 € 7.016,13 € 

 

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς ήτοι 120 ημέρες. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16) 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. (άρθρο 72 παρ.1α 
του Ν.4412/16 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. (άρθρο 
72 παρ.1α του Ν.4412/16) 
 
Όταν δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώνονται και συμμετέχουν σε διαγωνισμό 
προμηθειών υποβάλλοντας κοινή προσφορά, υποχρεούνται να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής εκδοθείσα υπέρ της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό προσωρινής ένωσης προμηθευτών, 
αναγράφοντας τα στοιχεία κάθε μέλους της, που να καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των φυσικών ή 
νομικών προσώπων που υποβάλλουν την κοινή προσφορά, περιλαμβάνοντας ειδικό προς τούτο όρο. Είναι 
απαράδεκτη κοινή προσφορά που συνοδεύεται από εγγυητικές επιστολές εκδοθείσες χωριστά υπέρ 
εκάστου των μελών της ένωσης προμηθευτών, χωρίς να διαλαμβάνουν οιαδήποτε μνεία περί της κοινής, 
υπό τη μορφή ενώσεως, συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και της κάλυψης των υποχρεώσεων όλων των 
μελών της ένωσης. (Ελ. Συν. Κλιμ. Στ Πράξη 62/2014) 

Εγγύηση αόριστης διάρκειας 

Η εγγυητική επιστολή την οποία προσκόμισε η εταιρεία στο σώμα της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα που την 
εξέδωσε εγγυάται ότι «η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της σε εμάς ή ως την κοινοποίηση της 
απόφασης ανάθεσης της σύμβασης», είναι καθ’ όλα νόμιμη 

Κατάπτωση εγγύησης 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν: 
-  ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 
- παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, 
- δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή 
- δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16) 

Επιστροφή εγγύησης 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
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β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών και 
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16) 

 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη 

10.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της  παροχής υπηρεσιών / προμήθειας, υποχρεούται 
να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16)              

Χρόνος κατάθεσης της εγγύησης  
Κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16) 

Συμπληρωματική εγγύηση 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 
εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16) 

Κατάπτωση 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16) 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του 
αναδόχου. 

Χρόνος ισχύος  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο, για 
το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16) 

Επειδή η εγγύηση αυτή θα αποτελέσει και στη συνέχεια εγγύηση καλής λειτουργίας, θα πρέπει ο χρόνος 
ισχύος της εγγύησης αυτής να είναι κατά τρείς (3) μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 20 

Επιστροφή εγγύησης 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16) 
 
Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών: 

 εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά 
την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  
 
Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, 
τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό 
που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που 
παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση 
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του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 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 εκπρόθεσμου. (άρθρο 72 παρ.8 του Ν.4412/16) 

 

Περιεχόμενο Εγγύησης - Ελάχιστα περιλαμβανόμενα στοιχεία 
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής 
στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών), 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 
η εγγύηση, 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 
και 
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης  (άρθρο 72 παρ.4 του Ν.4412/16) 

 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
ΓΛΩΣΣΑ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
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 εκτός και εάν ορίζεται επιμέρους διαφορετικά. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 
188). Στα  ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. (άρθρο 92 παρ.4 Ν.4412/16) 

 

 

 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 
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παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

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

 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 εταιρεία που 
συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές που 
καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του. 

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό έχουν τη δυνατότητα  να καταθέσουν προσφορά  είτε για  το 
σύνολο των ομάδων είτε μίας ή περισσοτέρων ομάδων της μελέτης, δεδομένου ότι πρόκειται για 
διαιρετά είδη. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
- 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 δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε 
ενώπιον της, είτε ύστερα από ειδοποίηση του Δήμου μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Από τις διευκρινίσεις 
αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία  ζητήθηκαν. 

 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών -  διευκρινίσεων  υποβάλλονται μόνο από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους.  Τα  αιτήματα,  
συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  επισυναπτόμενο  ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου.pdf με το 
κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε  με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο  της  Διακήρυξης  μπορούν  να  
υποβληθούν  μέχρι και την 6η  ημέρα  πριν  από  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω 
διαστήματος το αργότερο μέχρι (4) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, και  η υποβολή αυτών επιφέρει τον αποκλεισμό του 
υποψηφίου αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  

14.1.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 
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οργάνων της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό) 
φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» . 

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  με τίτλο «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. 

 

Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα 
του Διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας, αναβάλλεται  για  την  ίδια ώρα τρεις  ημέρες  μετά  από την 
αρχική  ημερομηνία  αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία,  ο  Διαγωνισμός  αναβάλλεται  για      
την  πρώτη  επόμενη  εργάσιμη  ημέρα  και  την ίδια  ώρα. 

 
14.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως (μέσω του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ) τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται κατωτέρω, ως αποδεικτικά στοιχεία.  
 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης καταθέτονται ηλεκτρονικά στη ειδική φόρμα του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Αν δεν κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να καταθέσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο 
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. (άρθρο 103 παρ.2 Ν.4412/16) 
 
Η μη κατάθεση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 
συμμετέχοντος.  
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14.2.1.  Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι τα εξής: 
 

Α) Έλληνες πολίτες 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο  θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελμα - είδος των εργασιών τους, οι οποίες είναι συναφείς με το αντικείμενο του διαγωνισμού, 
και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ειδοποίησης . 
 
2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν ΟΛΕΣ τις  εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία (κύριας ασφάλισης )  
να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ειδοποίησης προς όλους τους 
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. Το  πιστοποιητικό  
αφορά  όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).  

Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε 
απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό 
και από σχετική κατάσταση - κατά ειδικότητα και ασφαλιστικό φορέα - η οποία θα έχει συνταχθεί με 
ευθύνη του. 

Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και  
τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 
εταιρεία. 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής,  από  το  οποίο  να  προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους. 

Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι 
τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν. 

 

4. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου τριμήνου,από την ημερομηνία αποστολής 
της σχετικής ειδοποίησης το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με  αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση,  

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
 

-φυσικά πρόσωπα 

 

-ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 

-διαχειριστές Ε.Π.Ε 
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-πρόεδρος, δ/νων Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ. για Α.Ε. 

 

-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

5. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από 
την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ειδοποίησης, από τα οποία να προκύπτει ότι:  

Για τα  φυσικά πρόσωπα: 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και ότι δεν τελούν σε  διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν 
τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

Για τα νομικά πρόσωπα: 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 
διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα ή σε ανάλογη κατάσταση. Επίσης 
ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 
κατάσταση. 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από  τα  ανωτέρω  πιστοποιητικά  ή  δεν  καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης. 

 
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 προμηθευτή που γίνεται 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.  
 
 
Β) Συνεταιρισμοί 
2. 1) Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
3. 2) Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά του εδαφίου (Α). 
 

Γ) Ενώσεις προμηθευτών 
 

α )Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. 

β) Υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 

Εάν οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση. 

 

Επεξηγήσεις για τις Υπεύθυνες δηλώσεις 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. 
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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 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις  απαιτείται να φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται  να φέρουν 
θεώρηση  του γνήσιου της υπογραφής. 

 

Όλα τα ανωτέρω Δικαιολογητικά και Πιστοποιητικά του άρθρου 14.2. της παρούσας υποβάλλονται από 
τον προσφέροντα κατατίθενται μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. 

 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/2016, 
εφόσον είχε αυτή προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης, όπως αυτά είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 
του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 
δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ.3 Ν.4412/16)  
 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 72 του 
ν.4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα 
από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ.4 
Ν.4412/16) 
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. (άρθρο 103 
παρ.6 Ν.4412/16) 
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Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 
συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/2016 
για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ(προ ΦΠΑ) ή, σύμφωνα με το άρθρο 
360 του ν.4412/2016 προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα 
χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ). (άρθρο 100 παρ.4 Ν.4412/16)  
 
ΑΡΘΡΟ 15ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα 90 ημερών, το οποίο 
υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της διακήρυξης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16) 

 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη 
της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανώτατου  χρονικού ορίου  παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 97 παρ. 4 Ν. 4412/2016. 

  

ΑΡΘΡΟ 16ο  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά 
των κειμένων διατάξεων και των διαδικασιών 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, πιστοποιημένους 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 στο 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. 

 
Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

Αναθέτουσα  Αρχή  πριν  απορρίψει  τις  προσφορές,  ζητά  γραπτώς  διευκρινίσεις  για  τη  σύνθεση  της 
προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. 

 

Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν : 
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α. τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων 

β. τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για 
την προμήθεια των προϊόντων 

γ. την πρωτοτυπία των προμηθειών που προτείνει ο προσφέρων 

δ. την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 

 

Εφόσον η  Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει ότι μία προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, λόγω χορήγησης 
κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά γι' αυτόν τον 
λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση μόνο μετά από διαβούλευση και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι 
σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει η Αναθέτουσα Αρχή, ότι η εν λόγω 
ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Όταν η Αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει μια προσφορά υπό τις 
συνθήκες αυτές, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. 

 

Επιπλέον στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη: 

α. Η ύπαρξη μίας και μόνο προσφοράς δεν εμποδίζει την εξέλιξη του διαγωνισμού και την κατακύρωση 
του αποτελέσματος αυτού, εφόσον κρίνεται ότι αυτή από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και 
οικονομικής  προσφοράς  είναι  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  συμφέρουσα  για  την 
υπηρεσία (Γνωμ. Νομ. Συμβ. του Κράτους 455/2006). 

β. Δεν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις (βλέπε 
άρθρο 17) 

 

Απόρριψη  προσφορών 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται προσφορά που : 

Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή και αιρέσεις ή δίνει γενικές 
και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση. 

Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά 
την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 

Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας. 

Δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής των διαγωνιζομένων της παρούσας διακήρυξης. 

Δεν περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και στοιχεία συμμετοχής και δε 
συνοδεύεται από τη/τις νόμιμη/ες εγγυητική/ές επιστολή/ές συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την Προσφερόμενη Τιμή, ή/και εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο της 
προσφερόμενης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πλην των εντύπων της Οικονομικής Προσφοράς. 

Δεν προσκομίζει  τα  εγγράφως  αιτούμενα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά  στοιχεία στην αρμόδια 
επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού εντός του οριζόμενου χρόνου. 

Δίνει τιμή υπερβολικά χαμηλή και ο διαγωνιζόμενος δεν παρέχει επαρκή αιτιολόγηση προς τούτο. 

Δίνει τιμή μεγαλύτερη από την προϋπολογισθείσα ανά είδος. 

Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών του παρόντος διαγωνισμού ή δεν 
καλύπτει πλήρως όρους που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού. 
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Δεν φέρει την ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που 
βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

Τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  της  αλλοδαπής,  τα  οποία  δεν  θα  υποβάλουν  όλα  τα  έγγραφα  των 
προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.(εκτός από αυτά που ορίζονται ρητά) 

Οι ενώσεις προσώπων σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της 
παραγράφου αυτής  ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος τους, 

Συμμετοχή σε περισσότερες προσφορές: Κανείς διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί 
να μετέχει με περισσότερες από μια προσφορές για το ίδιο είδος. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
συμμετέχουν, αυτόνομα ή ως μέλη κοινοπραξίας ή ένωσης με παραπάνω από μία προσφορές για το ίδιο 
είδος, αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε 
προσφοράς στην οποία συμμετέχουν για το ίδιο είδος παροχής υπηρεσίας / προμήθειας. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και 
τον υπολογισμό της ανηγμένης τιμής προσφοράς, 

Ο όρος «πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά» , 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, ξεχωριστά για κάθε μία από τις ομάδες εργασιών. 

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στην βαθμολόγηση των Κριτηρίων (Στοιχείων) των 
Τεχνικών Προσφορών. Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και 
σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης κατά το στάδιο της Τεχνικής Αξιολόγησης. Η 
βαθμολόγηση αυτή θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία της αξιολόγησης που περιγράφεται σε Παράρτημα  
της παρούσης. 
 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 
έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. (άρθρο 102 παρ.1 
Ν.4412/16) 
 
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα 
τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς 
από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 
περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα 
υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 
σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, 
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αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 
έχουν ήδη υποβληθεί. (άρθρο 102 παρ.2 Ν.4412/16) 
 
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών 
φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. (άρθρο 102 παρ.3 Ν.4412/16) 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη 
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 
περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 
υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή 
δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει 
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. (άρθρο 102 
παρ.4 Ν.4412/16) 
 
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την Αναθέτουσα Αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, 
λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. (άρθρο 102 παρ.5 Ν.4412/16) 
 
Η ενημέρωση των διαγωνιζομένων για τα πρακτικά τις επιτροπής ή για οποιαδήποτε άλλη  ενέργειά της   
δύναται να γίνει  με αποστολή μέσω FAX  ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου πρόσφορου μέσου.  
 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς έκπτωση / τιμή  και που είναι σύμφωνες με τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξη. Ο ανάδοχος, σε αυτή την περίπτωση,  θα προκύψει 
κατόπιν κλήρωσης. 
 
Κρίση  αποτελεσμάτων διαγωνισμού (Επιτροπή Διαγωνισμού) 
 
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της μπορεί να προτείνει προς την 
Οικονομική Επιτροπή, που αποφασίζει σχετικά, μία εκ των κάτωθι περιπτώσεων : 
 
1. Την κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας/προμήθειας. 
2. Την κατακύρωση της π α ρ ο χ ή ς  υ π η ρ ε σ ί α ς /  προμήθειας σε περίπτωση περισσοτέρων 

μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές κατόπιν  κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή 
του προμηθευτή. 

3.  Να αποφασίσει, αζημίως για αυτήν,  ακύρωση, αναβολή ή διακοπή του Διαγωνισμούγι α  λόγους 
δημοσίου συμφέροντος και έως τη σύναψη της σύμβασης, ιδιαίτερα στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 
(i)   παράτυπης διεξαγωγής, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, 
(ii)  όταν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 
(iii) όταν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι υπ ήρξε  

συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή αναπτύξεως συνθηκών  πραγματικού 
ανταγωνισμού, 

(iv) όταν διαπιστώθηκε  αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση παροχή υπηρεσίας / 
προμήθειας 

 
4.  Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
 
Επίσης, η επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης του διαγωνισμού γνωμοδοτεί για : 
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α.  τη  ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  και  την  προσφυγή  στην  διαδικασία  της 
διαπραγμάτευσης. 
β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων έγγραφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των 
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 
γ. την τελική ματαίωση της παροχή υπηρεσίας / προμήθειας όταν συντρέχουν οι κατά νόμο προϋποθέσεις. 
 
Σε   περίπτωση   ματαίωσης   του   διαγωνισμού,   οι   υποψήφιοι   ανάδοχοι   δεν   θα   έχουν   δικαίωμα 
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 

Κρίση  αποτελεσμάτων διαγωνισμού (Οικονομική Επιτροπή) 
Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα 
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, (άρθρο 105 παρ.1 Ν.4412/16) 
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 
τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
κ.λπ., επί αποδείξει. (άρθρο 105 παρ.2 Ν.4412/16) 
 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων 
και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 
αυτών, 
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 
του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. (άρθρο 105 παρ.3 
Ν.4412/16) 

 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. (άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16) 
 
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 
(άρθρο 105 παρ.5 Ν.4412/16) 
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ΑΡΘΡΟ 18ο  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, 
συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής 
προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της 
παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 
(Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά3 με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας 
του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει 
ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

 

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το 
υποβάλει και σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας 3 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε 
περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η 
σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

 

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη 
η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω 
της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης 
ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. 

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή 
της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε 
πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση 
της αιτήσεως. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά 
οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η 
Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 

 
 

                                                        
3 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ Π1/2390 (Β 2677/2013) με θέμα “Τεχνικές 

λεπτομέρειες & διαδικασίες λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων”. Επισημαίνεται ότι η ως 
άνω απόφαση ισχύει στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά συνέπεια, στο βαθμό που 
επιβάλλονται ηλεκτρονικές διαδικασίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας (παρ. 1 του άρθρου 36) δεν εφαρμόζονται το β  ́
και γ  ́εδάφιο της ως άνω παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ [περί άλλου τρόπου υποβολής πλην του ηλεκτρονικού]  
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Προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής 
 
 1.Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, 

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2.Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

ΑΡΘΡΟ 19ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
19.1 Προηγούμενη ειδοποίηση για την παράδοση 
Ο ανάδοχος  υποχρεούται να ειδοποιεί: 
- την υπηρεσία που εκτελεί την υπηρεσία/ προμήθεια, 
- την αποθήκη υποδοχής των υλικών και 
- την επιτροπή παραλαβής, 
για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό ή την υπηρεσία , σύμφωαν με τη διαδικασία 
και τις προθεσμίες που ορίζονται στην 11/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαρίοτητας και Ανακύκλωσης   

 

19.2 Αποδεικτικό παράδοσης 

Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προµηθευτής υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της παραλαβής, στο οποίο 
αναφέρεται: 

- η ηµεροµηνία προσκόµισης, 
- το υλικό, 
- η ποσότητα και 
- ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. (άρθρο 206 παρ.7 του Ν.4412/16) 

 

19.3 Παράταση χρόνου παράδοσης 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 
προϋποθέσεις: 

 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 
µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 
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εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο 
παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16) 
 

Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης  δεν 
συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.2 του Ν.4412/16) 
 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του σχετικού 
αιτήµατος του προµηθευτή. (άρθρο 206 παρ.3 του Ν.4412/16) 

 

19.4 Κυρώσεις παράτασης 

Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των 
συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
 
Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 207. (άρθρο 206 παρ.4 του Ν.4412/16) 

 

19.5 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση υπηρεσίας / προμήθειας 

Αν η υπηρεσία ή το  υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% 
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. (άρθρο 207 παρ.1 Ν.4412/16) Το 
παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. (άρθρο 207 παρ.2 Ν.4412/16) 

 

Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και τον επιβλέποντα (υπεύθυνο της 
αρμόδιας υπηρεσίας) παρουσία του αναδόχου. 
 
19.6 Χρόνος παραλαβής 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα 
στον καθοριζόµενο από την διακήρυξη χρόνο. (άρθρο 209 παρ.1 του Ν.4412/16) 

 

19.7 Αυτοδίκαιη παραλαβή 
Αν η παραλαβή των υπηρεσιών/ υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί 
από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Δηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την 
υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση 
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή. (άρθρο 209 παρ.3 του Ν.4412/16) 

 

ΑΔΑ: Ω201ΩΨΖ-9ΚΡ



Σελίδα 59 από 81 

 

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης  

Τμήμα Προμηθειών  Τύπος Εγγράφου: pro_syn_4412_ver.2 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο  

Ανακοίνωση κατακύρωσης  ανάθεσης 
Στον ανάδοχο  στον οποίο έγινε η κατακύρωση, για το κάθε είδος, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της 
κατακύρωσης, μετά την έγκριση της Απόφασης κατακύρωσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τον 
κατά τον νόμο τυχόν ασκηθέντα προσυμβατικό έλεγχο. 
 
Η ανακοίνωση αυτή αποστέλλεται στον επιλεχθέντα ανάδοχο αφού τηρηθούν τα χρονικά όρια που 
προβλέπονται από το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 περί προσβολής αποφάσεων συλλογικών οργάνων 
όπως ισχύει. 
 
Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 
 
α) Το ή τα προς προμήθεια  είδη υπηρεσιών / υλικών.  
β) Την ποσότητα. 
γ) Την τιμή / ποσοστό έκπτωσης. 
δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 
ε)  Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης.  
στ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης 
 
Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη. 
 
 Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του 
στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον 
αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με 
άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της 
Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την 
κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
 
Στην περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από 
την ένωση να συστήσει κοινοπραξία, του κειμένου της συμβάσεως διαμορφούμενου αναλόγως. 
 
 Προθεσμία  υπογραφής της σύμβασης: 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα  Αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. (άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16) 
 
Εάν ο ανάδοχος  στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να 
υπογράψει  τη  σύμβαση  μέσα  στην  ταχθείσα  ημερομηνία,  ή  προσέλθει  αλλά  δεν  καταθέσει  τις 
εγγυητικές  επιστολές  που  προβλέπονται,  κηρύσσεται  έκπτωτος  με  απόφαση  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον ανάδοχο  με την αμέσως επόμενη συμφερότερη  
προσφορά και ακολουθείται, αντίστοιχα, η ίδια διαδικασία ανακοίνωσης κατακύρωσης της παρούσας 
διακήρυξης. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην 
Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεώς του να υπογράψει τη σύμβαση 

 

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
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σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα 
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
 
Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προυπολογισθείσας αξίας μέχρι 
100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προυπολογισθείσας αξίας από 
100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% 
στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου 
από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 
(άρθρο 104 παρ.1 Ν.4412/16) 
 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο 

ΣΥΜΒΑΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  
 

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. 11/2017  
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 / υπηρεσιών 

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 υλικών. 

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. 
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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. 
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 ανάδοχος   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 ν.4412/2016. 

  
Ευθύνες- Υποχρεώσεις αναδόχου 
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της υπηρεσίας/προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 
προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε 
χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. (άρθρο 215 
παρ.2 Ν.4412/16) 
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Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να εγγυηθεί την καλή λειτουργία και τον χρόνο διατήρησης των προϊόντων για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσής του.  
 

Κατά τη διάρκεια  του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο ανάδοχος  οφείλει, ύστερα από σχετική 
ειδοποίηση του Δήμου, να  αντικαταστήσει άμεσα τα είδη τα οποία φέρουν αλλοιώσεις και χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. 
 
Σε περίπτωση που η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 11/2017. 
Τεχνικής Μελέτης, ο ανάδοχος κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ 
 

 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγυημένης λειτουργίας 
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,  η 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. (άρθρο 215 
παρ.3 Ν.4412/16) 

 

Παράταση διάρκειας 
Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη 
σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να  παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από 
σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, με απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. 
  
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει 
η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα 
της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.(άρθρο 217 παρ.2 του Ν.4412/16) 

 

Ανωτέρα  βία 
 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η 
επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς από αυτόν που την επικαλείται. Ως 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 
 

1. Γενική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου 
του προμηθευτή 

2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή 
 
3. Πλημμύρα 
 
4. Σεισμός 
 
5. Πόλεμος 
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6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών 
 
7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 
 
8. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών. 

 
 
 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του σε γεγονός 
που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως και να επικαλεστεί 
προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και τ α  περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  Σε  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  μέσα  στην  ανωτέρω  προθεσμία  των  20  ημερών  δεν 
αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του 
δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή  ανωτέρας βίας. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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. 

 
Μεταβολή Οικονομικών Στοιχείων 

Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4 του 
αρθρου. 132 του ν. 4412/2016, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και 
των δύο ακόλουθων τιμών: 

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, και  

ΑΔΑ: Ω201ΩΨΖ-9ΚΡ



Σελίδα 64 από 81 

 

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης  

Τμήμα Προμηθειών  Τύπος Εγγράφου: pro_syn_4412_ver.2 

 

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και 
προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. 

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε 
περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας 
των διαδοχικών τροποποιήσεων αρθρο 132 παρ. 2 του ν.4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

Χρόνος Παράδοσης – Διαδικασία Παραλαβής – Ειδικοί Όροι 

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 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.  

  

 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.  

 

 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 
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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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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 . 

 

 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. 

 

 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 : 

 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.  

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

 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 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. 
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ΑΡΘΡΟ 24ο 
Δασμοί 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών και 
τελών. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 25ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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 αντισυμβαλλόμενου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα 
(60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 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 αντισυμβαλλόμενο.  

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του νόμιμου τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως 
του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

ΑΡΘΡΟ 26ο  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημερολογιακές 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο4. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται 
 
(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:  39186 

 

 

                                                        
4 Πρβλ την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
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ΑΡΘΡΟ 27ο  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ βάσει της κείμενης νομοθεσίας,  

 

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 και θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης με 
πρακτικό τοιχοκόλλησης. 

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 . 

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 .  

  

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού και στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

(Σϋμφωνα με την  υπ.αρ. 11/2017τεχνική μελέτη) 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2017» 

 

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, η οποία θα προκύψει σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και 
τον υπολογισμό της ανοιγμένης τιμής προσφοράς, 

Ο όρος «πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά» , 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, ξεχωριστά για κάθε μία από τις ομάδες εργασιών. 

 

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στην βαθμολόγηση των Κριτηρίων (Στοιχείων) των 
Τεχνικών Προσφορών. Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και 
σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης κατά το στάδιο της Τεχνικής Αξιολόγησης. Η 
βαθμολόγηση αυτή θα γίνει σύμφωνα με τους Πίνακες που ακολουθούν  και με τις απαιτήσεις που θέτουν 
οι Τεχνικές Προδιαγραφές  και βάσει όλων των στοιχείων που έχουν συνυποβληθεί με την τεχνική 
προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, και που μπορούν να οδηγήσουν αιτιολογημένα σε σχηματισμό 
σαφούς εικόνας από την Επιτροπή. 

 

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: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Για τις Ομάδες 1 έως και 8 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

σ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

-BΚ 

(100-120 
ΒΑΘΜΟΥΣ) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(σ * ΒΚ) 

1 
 
Επαρκώς αδειοδοτημένο συνεργείο 
οχημάτων  

0,35 
 

 

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

0,35 
 

 

3 
Αξιολόγηση χιλιομετρικής απόστασης από 
το εργοτάξιο του Δήμου Βάρης – Βούλας - 
Βουλιαγμένης 

0,25 
 

 

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

0,05 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  =  

 

Η βαθμολογία κάθε τεχνικής 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 κλπ).  

 

Προσφορά της οποίας έστω και ένα κριτήριο βαθμολογείται με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς 
(ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 

Η βαθμολογία ΒΚi κάθε κριτηρίου προκύπτει μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων 
(π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που 
συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει 
από το μέσο όρο των προτάσεων. (άρθρο 221 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
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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. 

 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς j για την ομάδα κ (όπου κ=1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5 ή 6 ή 7 ή 8) 
υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

 

 

Uj,κ= σ1* BΚ j,κ,1 + σ2*BΚ j,κ,2 +……+σν * BΚ j,κ, ν                                                   (ΤΥΠΟΣ 1) 

 

Όπου: σ είναι ο συντελεστής βαρύτητας 

            BΚ είναι η βαθμολογία κάθε κριτηρίου  

             j= 1, 2 …, ο αριθμός των προσφερόντων  

            κ  είναι η ομάδα εργασιών 

            ν=4  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Για τις Ομάδες 9 και 10 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

σ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Κ 

(100-120 
ΒΑΘΜΟΥΣ) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(σ * Κ) 

1 

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

0,70 

 

 

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

0,25 
 

 

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

0,05 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  =  

 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται και για αυτές τις ομάδες σύμφωνα με τον 
ΤΥΠΟ 1 , με ν=3. 
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Βαθμολόγηση Οικονομικών Προσφορών 

Το κόστος της προσφοράς την  οποία θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει 

 

 Για τις Ομάδες 1 έως και 8 , η επι τοις εκατό (%) έκπτωση στο αρχικό, κατά αποκοπή κόστος ώρας 
επισκευής/συντήρησης του οχήματος (ή των ελαστικών), όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα 
μελέτη. Η  έκπτωση δεν θα μειώνει το ποσό του προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης 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 

 Για την Ομάδα 9  τη χαμηλότερη τιμή βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας  
μελέτης  της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

 Για την Ομάδα 10 την επί τοις εκατό (%) έκπτωση στις επίσημες τιμές του τιμοκαταλόγου των 
γνήσιων ανταλλακτικών 

 

ΑΡΧΙΚΟ ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ /ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – 50  € (πενήντα ευρώ) 

 

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. Δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 

 

 

Για τις Ομάδες 1 έως και 8  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  προσφερθείσα τιμή  j για την ομάδα κ (όπου κ=1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5 ή 6 ή 7 ή 8) θα είναι 

 

Οj,k = Ωριαίο κόστος επισκευής / συντήρησης = (50,00 € Χ  Ποσοστό έκπτωσης)   = ...... € 

 

Για την Ομάδα 9   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  προσφερθείσα τιμή  j για την ομάδα κ (όπου κ= 9 ) θα είναι Οj,k = Κατατεθειμένη Τιμή  = ...... € 
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Για την Ομάδα 10 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  προσφερθείσα τιμή   j για την ομάδα κ (όπου κ= 10) θα είναι 

 

Οj,k = (64.516,13 € Χ  Ποσοστό έκπτωσης)   = ...... € 

 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 
της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της  (ήτοι αυτή στην οποία το Λ 
είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

 

ΤΥΠΟΣ 2 

 

Προσφερθείσα τιμή (Οj,k)  
Λ j,k = 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (Uj,κ) 

 

Όπου j  είναι  ο αριθμός των προσφερόντων και κ   η ομάδα εργασιών 

4.  
5. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω σταδίων, η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης  υπολογίζει τις τιμές 
σύγκρισης Λ  και κατατάσσει τις προσφορές αυτές σε Συγκριτικό Πίνακα, ξεχωριστό για κάθε μία ομάδα 
εργασιών.  Η επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει δέκα συγκριτικούς πίνακες. 

 

Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , ξεχωριστά για  κάθε ομάδα εργασιών,  είναι 
εκείνη  με το μικρότερο Λ . 

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα 
σειρά της Συνολικής Σταθμισμένης Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς,  και προκρίνεται η προσφορά 
με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.  
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Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 
προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του σχετικού συγκριτικού 
πίνακα.   

 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β΄ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας: ..................................................................................................... 

Κατάστημα: ................................................................................................. 

Διεύθυνση (οδός - αριθμός, Τ.Κ.) 

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ........................................ ΕΥΡΩ...................... 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως, μέχρι του ποσού 
των ΕΥΡΩ ......................1 υπέρ του / της...................................... ., (διεύθυνση)........................, 
(ΑΦΜ) …………………….. για τη συμμετοχή του / της στο διενεργούμενο Διαγωνισμό του Δήμου 
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης  για την προμήθεια “…………………………” σύμφωνα με τη σχετική 
Διακήρυξη σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από 
τη συμμετοχή στον διενεργούμενο διαγωνισμό για την προμήθεια « ………………………….» , καθ' όλο 
τον χρόνο της ισχύος της. 

ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΣΟ ΤΗΡΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΟΛΙΚΑ Η ΜΕΡΙΚΑ, 
ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΜΟ Η 
ΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΕΣ , ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΣ. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται με βάση του ν.4412/2016 και ισχύει αποκλειστικά και μόνο 
μέχρι την............................................................ , μετά την πάροδο της οποίας και εφόσον στο 
μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε νομίμως με δικαστικό επιμελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως 
της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή μας αυτή. Ο εκδότης της 
εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο 
της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

Με τιμή 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ...........................  

Κατάστημα ..............................  

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)                                Ημερομηνία έκδοσης ...............  

                                                                 ΕΥΡΩ ..................................  

Προς: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμόν ... για  ΕΥΡΩ.......  

 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως 
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ............ (και ολογράφως) .......................... στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας ......................................................., 
οδός......................................., αριθμός ..............., ΤΚ........................ (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ 
των εταιριών (1) ............................... , (2) ..................................., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από 
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της Σύμβασης, που 
θα υπογράψει μαζί σας για την προμήθεια: “……………………………………” προς κάλυψη αναγκών του 
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής 
προ Φ.Π.Α. αξίας ......................... ΕΥΡΩ. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες έπειτα  από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε 
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.  

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 
σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί για το 
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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                                       Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ΄ 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2017 

Α.Μ. :   11/2017 

Π/Υ : 435.000 ,00 € 

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. 
1.β Φανοποία και βαφή οχημάτων. 
1.γ Επισκευή ταχογράφων και έκδοση πιστοποιητικών περιοριστών ταχύτητας - Διαγραμματικοί Δίσκοι 
– θερμικό χαρτί ταχογράφων 

 
Επί τοις εκατό (%) έκπτωση στο αρχικό, κατά αποκοπή κόστος ώρας επισκευής/συντήρησης του 
οχήματος (ή των ελαστικών): 

 
Αριθμητικώς  :…………………………………… 

 
Ολογράφως : …………………………………. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                   ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
 

ΟΜΑΔΑ 2 

Α. Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των υπερκατασκευών και όλων των μηχανικών μερών των 
υπερκατασκευών  απορριμματοφόρων, ανατρεπόμενων φορτηγών, νταλικών, καδοπλυντηρίων και 
συρμών . 

Β. Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των υπερκατασκευών και όλων των μηχανικών μερών των 
υπερκατασκευών  βυτιοφόρων και πυροσβεστικών. 

Γ. Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των υπερκατασκευών και όλων των μηχανικών μερών των 
υπερκατασκευών  καλαθοφόρων. 

 
Επί τοις εκατό (%) έκπτωση στο αρχικό, κατά αποκοπή κόστος ώρας επισκευής/συντήρησης του 
οχήματος (ή των ελαστικών): 
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Αριθμητικώς  :…………………………………… 
 

Ολογράφως : …………………………………. 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                   ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

 

ΟΜΑΔΑ 3 

Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου και 
των υπερκατασκευών μηχανοκίνητων σαρώθρων μάρκας JONSTON, BUCHER από συνεργείο που έχει 
δικαίωμα συντήρησης και επισκευής αυτών και προσκομίζει σχετική δήλωση του κατασκευαστή ή του 
επίσημου αντιπροσώπου ων εταιριών στην Ελλάδα 

 
Επί τοις εκατό (%) έκπτωση στο αρχικό, κατά αποκοπή κόστος ώρας επισκευής/συντήρησης του 
οχήματος (ή των ελαστικών): 

 
Αριθμητικώς  :…………………………………… 

 
Ολογράφως : …………………………………. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                   ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 4 

Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου 
και των υπερκατασκευών μηχανοκίνητων σαρώθρων μάρκας  HAKO από συνεργείο που έχει δικαίωμα 
συντήρησης και επισκευής αυτών και προσκομίζει σχετική δήλωση του κατασκευαστή ή του επίσημου 
αντιπροσώπου ων εταιριών στην Ελλάδα . 

 
Επί τοις εκατό (%) έκπτωση στο αρχικό, κατά αποκοπή κόστος ώρας επισκευής/συντήρησης του 
οχήματος (ή των ελαστικών): 

 
Αριθμητικώς  :…………………………………… 

 
Ολογράφως : …………………………………. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                   ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΟΜΑΔΑ 5 

Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου 
και των υπερκατασκευών μηχανημάτων έργου (πλήν σαρώθρων). 
 
Επί τοις εκατό (%) έκπτωση στο αρχικό, κατά αποκοπή κόστος ώρας επισκευής/συντήρησης του 
οχήματος (ή των ελαστικών): 

 
Αριθμητικώς  :…………………………………… 

 
Ολογράφως : …………………………………. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                   ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

 

ΟΜΑΔΑ 6 

Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών και του σασί 
επιβατικών αυτοκινήτων και ημιφορτηγών. 
 
Επί τοις εκατό (%) έκπτωση στο αρχικό, κατά αποκοπή κόστος ώρας επισκευής/συντήρησης του 
οχήματος (ή των ελαστικών): 

 
Αριθμητικώς  :…………………………………… 

 
Ολογράφως : …………………………………. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                   ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

ΟΜΑΔΑ 7 

Επισκευή και συντήρηση φρένων 
 

Επί τοις εκατό (%) έκπτωση στο αρχικό, κατά αποκοπή κόστος ώρας επισκευής/συντήρησης του 
οχήματος (ή των ελαστικών): 

 
Αριθμητικώς  :…………………………………… 

 
Ολογράφως : …………………………………. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                   ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΟΜΑΔΑ 8 

Επισκευή ελαστικών των οχημάτων  του Δήμου 

 
Επί τοις εκατό (%) έκπτωση στο αρχικό, κατά αποκοπή κόστος ώρας επισκευής/συντήρησης του 
οχήματος (ή των ελαστικών): 

 
Αριθμητικώς  :…………………………………… 

 
Ολογράφως : …………………………………. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                   ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

ΟΜΑΔΑ 9 

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου. 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1  315 /80 R22.5 64   

2  385 / 65 R22.5 20   

3 1200 R20 14   

4  12 R 22.5 10   

5 18.4 - 26 6   

6  295 /80 R22.5 10   

7  315/70 R22.5 10   

8 205 / 70 R16 6   

9 215/75 R16 4   

10 10 R22.5 4   

11 205 / 60 R16 8   

12    17,5 -  25 - ΣΑΜΠΡΕΛΕΣ 7   

13 245 / 70R19.5 6   

14  175 / 70 R13 16   

15  285 / 70 R19.5 10   

16  265 / 70 R19.5 6   

17 195 R14 4   

18 195 / 60 R15 4   

19  12,5 -  80 - 18 6   

   ΣΥΝΟΛΟ  
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 ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 

   ΦΠΑ 24 %   

 ΦΠΑ 24% ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                   ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 

Ομάδα 10 

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) 

 
Επί τοις εκατό (%) έκπτωση στις επίσημες τιμές του τιμοκαταλόγου των γνήσιων ανταλλακτικών: 
 
Αριθμητικώς :…………………………………… 

 
Ολογράφως : …………………………………. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                   ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Επεξηγήσεις 
 

 Για τις Ομάδες 1 έως και 8  , η επι τοις εκατό (%) έκπτωση εφαρμόζεται στο αρχικό, κατά αποκοπή 
κόστος ώρας επισκευής/συντήρησης του οχήματος (ή των ελαστικών), όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα 
μελέτη. Η  έκπτωση δεν θα μειώνει το ποσό του προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης 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 

 Για την Ομάδα 9 προσφέρεται  τιμή βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας  μελέτης  της 
Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

 Για την Ομάδα 10 προσφέρεται  επί τοις εκατό (%) έκπτωση στις επίσημες τιμές του τιμοκαταλόγου των 
γνήσιων ανταλλακτικών 

 

ΑΡΧΙΚΟ ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ /ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – 50  € (πενήντα οκτώ ευρώ) 

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 
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