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Αριθ. Πρωτ. : 6303  

     Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
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Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 

                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 

Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 

Τηλ.          :  213-2049028-029 
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

Αριθ. Απόφασης : 59/2012                                  

                                                                                             

                                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                                                                                             

«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση 

όρων διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την 

εργασία «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων 

Υπηρεσίας Καθαριότητας» και διάθεση σχετικής 

πίστωσης». 
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Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 

Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 23 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 5828/10/18-5-2012 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαμπου Μπόβου, που επιδόθηκε 

νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως 

γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος  2) Νικολόπουλος Φώτιος και 3) Σιμιγδαλά 

Ειρήνη, μέλη. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1) Καραβίας Γεώργιος 2) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 3)Παπαλουκά Ευτυχία 4) 

Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος  5) Κόντος Σταύρος  και 

6) Βαλασσάς Βεργής 

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί των δύο πρώτων 

προσήλθαν, βάσει του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, τα αναπληρωματικά μέλη 

της πλειοψηφίας κ.κ. Αγανίκη Καβακοπούλου και Πέτρος Λαζαρίδης και αντί του 

τετάρτου το αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Πλάτανος Ελευθέριος. 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 

εισηγούμενος το 1
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης,  είπε τα εξής :  

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 5663/15-5-2012 εισήγηση της Δ/νσης Καθ/τας & 

Μηχ/κού/Τμήμα Καθ/τας επί του θέματος :     
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ΘΕΜΑ : α)  Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2012 μελέτης για την εκτέλεση της εργασίας 

«Συντήρηση & επισκευή οχημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας» β) Καθορισμός των όρων 

διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση & 

επισκευή οχημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας» και γ) Διάθεση- ψήφιση πίστωσης  σε βάρος 

του κωδικού Κ.Α.: 02.20.6263.001  του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012. 

                                                          

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η  Ο.Ε. αφού λάβει υπόψη: 

• τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν.3852/2010 και την παρ. 1 και την παρ 4 του 

άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του 

άρθρου 22 του Ν.3536/07 

• το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

• Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 

• του Π.Δ 28/80 

• την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 

• την υπ’ αριθμόν 14/2012 μελέτη της  Δ/νσης Καθαριότητας & Μηχ/κού Εξοπλισμού 

του Δήμου  

 

όπως: 

 

1. Εγκρίνει τα τεύχη της υπ’ αριθμόν 14/2012  μελέτης για την εκτέλεση της εργασίας 

«Συντήρηση & επισκευή οχημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας» 

 

2. Καθορίσει τους όρους διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της 

εργασίας «Συντήρηση & επισκευή οχημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας» 

 

3. Ψηφίσει πίστωση 175.000,00 € σε βάρος του κωδικού Κ.Α.: 02.20.6263.001 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012. 

      

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 

 

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών 

της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο 

αριθ. 11/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. 

να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή  αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  

 

• τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν.3852/2010 και την παρ. 1 και την παρ 4 του 

άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του 

άρθρου 22 του Ν.3536/07 

• το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

• του Π.Δ 28/80 
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• Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 

• την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 

• την υπ’ αριθμόν 14/2012 μελέτη της  Δ/νσης Καθαριότητας & Μηχ/κού Εξοπλισμού 

του Δήμου  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     οµόφωνα 

 

1)Την έγκριση της υπ' αριθ. 14/2012 μελέτης για την εκτέλεση της εργασίας 

«Συντήρηση & επισκευή οχημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας» 

 

2) Την έγκριση κατάρτισης όρων ανοικτού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την 

εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση & επισκευή οχημάτων Υπηρεσίας 

Καθαριότητας» που συμπεριλαμβάνονται στην υπ' αριθ. 14/2012 μελέτη, όροι οι 

οποίοι έχουν ως εξής :  

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
  

Αντικείµενο της παροχής υπηρεσιών  

 

Ο  ∆ήµαρχος ..........του ∆ήµου ………………προκηρύσσει ανοιχτό   διαγωνισµό  για  την  

παροχή υπηρεσιών Συντήρησης των πάσης φύσεως οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου 

για το έτος 2012 µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφοράς ακέραια 

έκπτωση επί τοις εκατό (%). 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  

Ισχύουσες διατάξεις  

 

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε το 

Π.∆ 60/07 και το Π∆ 28/80 όσον αφορά την διεξαγωγή του διαγωνισµού εφόσον 

συµβιβάζεται µε τις διατάξεις του Π.∆ 60/07. Επίσης και ο Ν3852/06 (Κώδικας ΟΤΑ) κατά 

το µέρος που αφορά προσφυγές κλπ.  

Επίσης ισχύουν άρθρα του ΕΚΠΟΤΑ ως ειδικές διατάξεις της διακήρυξης. 
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ΑΡΘΡΟ  3ο 

Αναθέτουσα  αρχή 

 

Αναθέτουσα  αρχή : ∆ήµος   

∆ιεύθυνση              : …………………………………………… 

Τηλέφωνο              : …………………………………………… 

Fax            : …………………………………………… 

Αρµόδιος               : …………………………………………… 

Υπηρεσία ∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµού :  

 

ΑΡΘΡΟ  4ο 

Συµβατικά  στοιχεία 

 

Στοιχεία  της  σύµβασης  που  θα  προσαρτηθούν  σ’ αυτήν  κατά  σειρά  ισχύος  είναι : 

α. Η  διακήρυξη 

β. Η  τεχνική µελέτη 

γ. Η  προσφορά  του  µειοδότη 

 

ΑΡΘΡΟ  5ο 

Προϋπολογισµός  της  προµήθειας 

 

Ο  προϋπολογισµός  της  παροχής υπηρεσιών ανέρχεται  στο  ποσό  των 175.000,00 € 

συµπ/νου Φ.Π.Α 23% και  θα  χρηµατοδοτηθεί  από ιδίους πόρους του ∆ήµου.   

 

ΑΡΘΡΟ  6ο 

Χρόνος  και  τόπος  που  θα  γίνει  ο  διαγωνισµός 

 

Ο  διαγωνισµός  θα  γίνει  στο  ∆ηµοτικό  κατάστηµα  οδός 

……………………………..                                               από  την  αρµόδια  επιτροπή  

διενέργειας  την ……………..η (…) του µηνός…………. .ηµέρα ………….και  ώρα  

από…………… έως……………….  
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ΑΡΘΡΟ  7ο 

∆εκτοί  στο  διαγωνισµό 

 

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:  

1. Έλληνες και αλλοδαποί πάροχοι υπηρεσιών. 

2. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά . 

3. Κοινοπραξίες χωρίς να έχουν συγκεκριµένη νοµική µορφή. 

4. Συνεταιρισµοί . 

5. Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών (οικονοµικών φορέων) που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

Όλοι οι αποτελούντες την ένωση ή κοινοπραξία υποβάλλουν τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά). 

 

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΑΡΘΡΟ  8ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής (Προσωπική κατάσταση του Υποψηφίου) 

1. Κάθε Έλληνας πάροχος που επιθυµεί να λάβει µέρος στο διαγωνισµό οφείλει να 

προσκοµίσει ένορκη δήλωση ενώπιον συµβολαιογράφου σχετικά µε τη άσκηση του 

συγκεκριµένου επαγγέλµατος. Οι αλλοδαποί µε ότι προβλέπει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧΓ του 

Π∆60/07. Η έκδοση πρέπει να είναι τελευταίου εξαµήνου. 

2. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου από αρµόδια ∆ικαστική αρχή για τους Έλληνες πολίτες 

νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµούς ή ενώσεις προµηθευτών ή κοινοπραξίες. Για τους 

αλλοδαπούς συµµετέχοντες από όποια αρµόδια αρχή της Χώρας προέλευσής τους είναι 

επιφορτισµένη για την έκδοσή του. Η έκδοση του Αποσπάσµατος Ποινικού µητρώου 

πρέπει να είναι τελευταίου τριµήνου. 

Οι αλλοδαποί συµµετέχοντες καλύπτονται από ποινικό µητρώο που εκδίδεται στη χώρα 

προέλευσής τους ή ελλείψει αυτού από ισοδύναµο έγγραφο καθώς και άλλου εγγράφου που 

εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 

προέλευσης, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Επίσης ισχύει 

το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 43 παρ.1 του Π∆60/07. 

Το Απόσπασµα ποινικού µητρώου καλύπτει τους ηµεδαπούς και αλλοδαπούς 

συµµετέχοντες για καταδικαστικές αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1(α), 1(β), 1(γ) 

και 1(δ) του άρθρου 43 του Π∆60/07 και 2(γ) του άρθρου 43 του Π∆60/07. 

 

3. α) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής (δικαστικής ή διοικητικής) ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού συµβιβασµού ή ότι 

δεν τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από διατάξεις της χώρας προέλευσής 

τους. 
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β)∆εν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστικής διαχείρισης πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια 

διαδικασία προβλεπόµενη από διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

4. ∆εν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένα 

διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.  Για τους ηµεδαπούς 

συµµετέχοντες η περίπτωση αυτή καλύπτεται από βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης 

ότι δεν του έχει επιβληθεί ποινή  για ανάλογη κατάσταση ως ανωτέρω ή αν το Υπουργείο 

δεν εκδίδει τέτοια βεβαίωση µε ότι ισχύει. (άρθρο 7 παρ. 6 ΕΚΠΟΤΑ) 

Για τους αλλοδαπούς µε ότι ισχύει στη χώρα προέλευσής τους ισχύουσα κατά τον χρόνο 

διενέργειας του διαγωνισµού. 

6. Πιστοποιητικό αρµοδίας αρχής ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του Ελληνικού 

∆ικαίου τηρουµένου του Ευρ. ∆ικαίου, ισχύοντος κατά τον χρόνο διεξαγωγής του 

διαγωνισµού. 

7. Πιστοποιητικό αρµοδίας αρχής ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

στην πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασής του όσο και του Ελληνικού ∆ικαίου τηρουµένου του Ευρ. ∆ικαίου, 

ισχύοντος κατά τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

8. Ότι δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή των άρθρων 42 και 50 του Π∆60/07 ή ότι δεν έχει 

παράσχει τις πληροφορίες αυτές εφόσον βέβαια ζητήθηκαν από τις αναθέτουσες αρχές. 

9. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 8.750 € ίση µε το 5% ( πέντε επί τοις  εκατό) του 

προϋπολογισµού σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 8 του Π∆28/80 και του άρθρου 26 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

10. Εφόσον οι πάροχοι συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους 

υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, από τον προµηθευτή, βεβαιωµένου του γνήσιου 

της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική αρχή ή 

συµβολαιογράφο, ισχύουσα κατά τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισµού. Η 

εκπροσώπηση αυτή µπορεί να αντικατασταθεί και από σχετικό ΦΕΚ (π.χ. καταστατικό) 

που περιλαµβάνεται η περίπτωση αυτή και δεν έχει εν τω µεταξύ αρθεί. 

11. Όλες οι δηλώσεις που ζητούνται από το παρόν άρθρο της διακήρυξης ή άλλα άρθρα 

υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν2690/99 και πρέπει να ισχύουν κατά την 

ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών 

 

ΑΡΘΡΟ  9ο  

Α. Κριτήρια Οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας. 

 

1.Η οικονοµική επάρκεια του οικονοµικού φορέα (παρόχου υπηρεσιών) αποδεικνύεται µε 

τα παρακάτω δικαιολογητικά 

α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις . 
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β) Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών στην περίπτωση που η δηµοσίευση των 

ισολογισµών  απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 

οικονοµικός φορέας. 

Ελάχιστη απαίτηση : Τελευταίοι τρεις ισολογισµοί . 

γ) ∆ήλωση του κύκλου εργασιών στο τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το 

αντικείµενο της σύµβασης για τις τρεις (3) τελευταίες οικονοµικές χρήσεις κατ’ 

ανώτατο όριο σε συνάρτηση προς την ηµεροµηνία δηµιουργίας του οικονοµικού φορέα 

ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες για 

τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 

Ελάχιστη απαίτηση : 

1)Αν η επιχείρηση δραστηριοποιείται  για τρία (3) έτη ο κύκλος εργασιών της πρέπει 

να είναι όσος ίσος µε τον προϋπολογισµό της δηµοπρατούµενης σύµβασης. 

2) Αν η επιχείρηση δραστηριοποιείται  για δύο (2) έτη ο κύκλος εργασιών πρέπει να 

ανέρχεται στα 2/3 του προϋπολογισµού της δηµοπρατούµενης σύµβασης . 

3) Αν η επιχείρηση δραστηριοποιείται  για ένα έτος ο κύκλος εργασιών της πρέπει να 

είναι το 1/3 του προϋπολογισµού της δηµοπρατούµενης σύµβασης.  

Σηµ. Ο κύκλος εργασιών αποδεικνύεται από συµβάσεις, του αντικειµένου της 

σύµβασης δηµοσίου ή ιδιωτικού παραλήπτη.    

Η παραπάνω ζητούµενη ελάχιστη απαίτηση οικονοµική επάρκεια ζητείται για τους 

συµµετέχοντες επί ποινή αποκλεισµού. 

Εφόσον ο συµµετέχων επικαλείται τις χρηµατοοικονοµικές ή οικονοµικές 

ικανότητες άλλου , άλλων φορέων υποβάλλει επί ποινή αποκλεισµού τις 

οικονοµικές ικανότητες του φορέα ως ανωτέρω που επικαλείται ανεξάρτητα 

της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς. 

 

Β. Τεχνικές ή/και Επαγγελµατικές ικανότητες  

 

1. Υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά την προηγούµενη 

πενταετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σηµαντικότερων 

εργασιών. 

Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται στο ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των 

εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους  κανόνες της 

τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά. 

Ελάχιστη απαίτηση: Ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει µία τουλάχιστον εργασία 

(ή περισσότερες) ποσού ίσου µε το αντικείµενο της σύµβασης, για κάθε οµάδα ή 

οµάδες που συµµετέχει. 
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2.∆ήλωση σχετικά µε τα µηχανήµατα τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισµό που 

διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών για την εκτέλεση της σύµβασης. 

Ελάχιστη απαίτηση : 

α) Γερανογέφυρα . 

β) Πεντακόσια τ.µ. χώρος επισκευών . 

γ) Πλήρες βαφείο 

 

Μέτρα που λαµβάνει ο πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας και του 

εξοπλισµού µελέτης και έρευνας της επιχείρησής του είτε ανήκουν απευθείας στην 

επιχείρηση του παρόχου . 

Ελάχιστη απαίτηση :  

α) Τεχνικός εξοπλισµός: 

β) ISO 9001:2008 για εργασίες τοποθέτησης ή συντήρησης ISO 14001:2004 για 

ασφάλεια προσωπικού ISO 18001:2007για το περιβάλλον. 

γ) Ένας  (1) Υπεύθυνος εξασφάλισης της ποιότητας 

 

4.Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών είτε ανήκουν 

απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα (παρόχου) είτε όχι, ιδίως των 

υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας.  

Ελάχιστη απαίτηση :  

α) Τεχνικό προσωπικό. (Το τεχνικό προσωπικό αποδεικνύεται µε κατάσταση 

προσωπικού αρµόδιας αρχής ισχύουσας κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών). 

β) 20 Τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων  

γ)Υπεύθυνος Συνεργείου . 

 

5) Ο πάροχος υπηρεσιών συντήρησης πρέπει να διαθέτει κατάλληλο ως ανωτέρω 

συνεργείο κατά την έναρξη της σύµβασης . 

Η ανωτέρω ζητούµενη ελάχιστη απαίτηση τεχνικής ικανότητας αναφέρεται στα 

τµήµατα (οµάδες) 1 και 2 του άρθρου 12 της διακήρυξης. Για τις υπόλοιπες οµάδες 

εφόσον ο πάροχος υπηρεσιών δεν συµµετέχει στις οµάδες 1 και 2 ή ελάχιστη απαίτηση 

είναι ανάλογη προς τον προϋπολογισµό κάθε οµάδας ή οµάδων συµµετοχής ή του 

πλήθους των οχηµάτων κάθε οµάδας . 

 

Εφόσον ο συµµετέχων οικονοµικός φορέας (πάροχος) επικαλείται τις τεχνικές ή / 

και επαγγελµατικές ικανότητες άλλου ή άλλων φορέων υποβάλει επί ποινή 

ΑΔΑ: Β498ΩΗΓ-1ΙΣ



αποκλεισµού τις τεχνικές ή / και επαγγελµατικές ικανότητες του φορέα που 

επικαλείται ανεξάρτητα της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς . 

 

ΑΡΘΡΟ  10ο 

∆ιαδικασία ανάθεσης της σύµβασης 

Η σύµβαση ανατίθεται βάσει της χαµηλότερης τιµής προσφοράς που προβλέπονται στο 

άρθρο 15 της διακήρυξης, αφού η αναθέτουσα αρχή ελέγξει την ικανότητα των 

συµµετεχόντων, που δεν έχουν αποκλειστεί σύµφωνα µε το άρθρο 8 της διακήρυξης. Ο 

έλεγχος της καταλληλότητας πραγµατοποιείται από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τα 

κριτήρια οικονοµικής και τεχνικής ικανότητας  του άρθρου 9 της διακήρυξης. 
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Χρόνος  και  τόπος  υποβολής  προσφορών 

 

Οι  προσφορές  πρέπει  να  κατατεθούν  ενώπιον  της  αρμόδιας  υπηρεσίας    την  

………………… του  μηνός  ………..  ημέρα  ……….  του  έτους  2012   και  ώρα  από ……………   

έως …………..          

Επίσης  δύναται  να  σταλούν  ταχυδροµικά  ή  δι’ άλλου  τρόπου  µέχρι  και  της  

προηγουµένης   του διαγωνισµού  εργάσιµου  ηµέρας. Προσφορές  που  κατατέθηκαν  

εκπρόθεσµα  δεν  γίνονται  δεκτές. 

 

Στο  φάκελο  της  προσφοράς  αναγράφεται : 

α) Η  λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  µε  κεφαλαία  γράµµατα. 

β) Ο  πλήρης  τίτλος  της  αρµόδιας  υπηρεσίας  που  διενεργεί  την  παροχή υπηρεσιών . 

γ) Ο  αριθµός  της  διακήρυξης. 

δ) Η  ημερομηνία  του  διαγωνισμού. 

ε) Τα  στοιχεία  του  αποστολέα. 

 

Με  ποινή  αποκλεισµού  να  µην  γίνουν  δεκτές  οι  προσφορές  υποβάλλονται  µέσα  σε  

φάκελο καλά  σφραγισµένο, σε  δύο  αντίγραφα, ο  οποίος  φέρει  τις  πιο  πάνω  ενδείξεις. 

Μέσα  σε  φάκελο  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  σχετικά  µε  την  προσφορά  

στοιχεία  και  ειδικότερα :     
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Ο διαγωνισμός που γίνεται  με  κριτήριο  την  χαμηλότερη  τιμή (ή ακέραια έκπτωση επί 

τοις εκατό(%)), στον  κυρίως φάκελο  της  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  

ζητούμενα  δικαιολογητικά, ξεχωριστός κλειστός φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ που περιέχει την οικονομική προσφορά, και ξεχωριστός φάκελος με την 

ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ όπου αναφέρονται τα  τεχνικά και λοιπά στοιχεία της 

προσφοράς.  

Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Οι  φάκελοι  της  οικονομικής  και  τεχνικής  προσφοράς  θα  φέρουν  και  τις  ενδείξεις  

του κυρίως  φακέλλου. Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  φέρουν  ξέσματα, σβησίματα, 

προσθήκες, διορθώσεις. Σε  αντίθετη  περίπτωση  πρέπει  να  μονογράφονται  από  τον  

προσφέροντα.  

Η  προσφορά  απορρίπτεται  όταν  υπάρχουν  διορθώσεις  που  την  καθιστούν  ασαφή.  

Ο  προσφέρων  θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  

όρους  της διακήρυξης, εκτός  αν  ρητά  αναφέρει  στην  προσφορά  του  τα  σημεία  που  

τυχόν  δεν  αποδέχεται  προκειμένου  να  αξιολογηθούν. Μετά  την  κατάθεση  της  

προσφοράς  δεν  γίνεται δεκτή, αλλά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη, κάθε  

διευκρίνηση, τροποποίηση  ή  απόκρουση όρων  διακήρυξης. Διευκρινήσεις  γίνονται  

μόνο  όταν  ζητούνται  από  την  επιτροπή  διαγωνισμού 

Από  τις  διευκρινήσεις  που  δίνονται  λαμβάνονται  υπ’ όψη  μόνο  εκείνες  που  

αναφέρονται στα  σημεία  που  ζητήθηκαν. Δεν  γίνονται  δεκτές  αντιπροσφορές  και  σε  

περίπτωση  υποβολής απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες. Οι  προσφορές  ισχύουν  για  

διάστημα  (3) μηνών. 

 

   ΑΡΘΡΟ 12
ο
   

Τιµές  προσφορών  επιβαρύνσεις  µειοδοτών 

 

Με  την  προσφορά  η  τιµή δίδεται  για το σύνολο του προϋπολογισµού που συµµετέχει ο 

πάροχος υπηρεσιών  . Στην  τιµή  περιλαµβάνονται  οι  τυχόν  κρατήσεις  υπέρ  τρίτων, ως  

και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση, εκτός  από  τον  ΦΠΑ, για  παράδοση  του  οχήµατος στον  

τόπο  και  µε  τον  τρόπο  της  διακήρυξης.       

Η  προσφερόµενη  τιµή  θα  είναι  σε  ΕΥΡΩ .  

Προσφορά  σε  άλλο  νόµισµα  ή  µε  ρήτρα  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.   

Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρμογής  χωρίς  αυτό  να  προβλέπεται από την 

διακήρυξη, απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη. Προσφορά  που  δεν  προκύπτει  με  
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σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή, ή  δεν  δίδεται ενιαία  τιμή, απορρίπτεται  ως  

απαράδεκτη. 

 

Οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού για το σύνολο των 

οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου και για το σύνολο  του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού της µελέτης ως εξής : 

 

  ΤΜΗΜΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ . 

Επί των τιµών του προϋπολογισµού της µελέτης προσφέρω:   

α) Επί τοις τιµής µιας (1) εργατοώρας για την τοποθέτηση ανταλλακτικών ή παροχή 

εργασίας ακεραία  επί τοις εκατό έκπτωση (ολογράφως και 

αριθµητικά)............................................................. (…..%)  

β) Επί της τιµής των εκάστοτε ισχυόντων τιµοκαταλόγων των επίσηµων αντιπροσώπων των 

εταιρειών κατασκευής των πλαισίων ακέραια έκπτωση (ολογράφως και 

αριθµητικά)................... ……………………(…..%)  

 

. 

 

 Για να μπορεί να δοθεί έκπτωση, για τις επισκευές των υπερκατασκευών πρέπει ο 

εκάστοτε ισχύον τιμοκατάλογος των ανταλλακτικών των υπερκατασκευών, να αφορά 

τον μερικά ή ολικά κατασκευαστή των υπερκατασκευών που περιλαμβάνει η μελέτη. 

Διαφορετικά επί διαφορετικών τιμοκαταλόγων υπερκατασκευαστών δεν μπορεί να γίνει 

σύγκριση των τιμών. Ως εκ τούτου αν στον διαγωνισμό συμμετέχουν οι ίδιοι 

κατασκευαστές ολικά ή μερικά του τελικού προϊόντος (υπερκατασκευών) η έκπτωση 

δίδεται με αναφορά του κατασκευαστή των υπερκατασκευών που υποβάλλει και τον 

τιμοκατάλογό του . 

Αν όμως συμμετέχει ανεξάρτητο συνεργείο , αφ’ ενός  πρέπει να εξασφαλίσει τη 

δέσμευση του κατασκευαστή της υπερκατασκευής ότι σε περίπτωση που αναδειχτεί 

μειοδότης θα τον προμηθεύσει τα απαραίτητα ανταλλακτικά (βλέπε άρθρο 20 της 

διακήρυξης, όπως ακριβώς συμβαίνει και για την συντήρηση των πλαισίων ή οχημάτων 

ή μηχανημάτων που δεν έχουν υπερκατασκευή. Ειδικά για τις υπερκατασκευές πρέπει 

να υποβάλλεται τιμοκατάλογος του μερικά ή ολικά κατασκευαστή της υπερκατασκευής.  
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Αντίθετα επειδή τα πλαίσια αυτ/των , τα μηχανήματα (COMPAKT) και τα ΙΧ αυτοκίνητα 

που έχουν πλειάδα ανταλλακτικών και οι εταιρείες εισαγωγής ανταλλακτικών δεν 

χορηγούν τιμοκαταλόγους στα ανεξάρτητα συνεργεία η αναφορά γίνεται στον εκάστοτε 

τιμοκατάλογο των νομίμων εκπροσώπων των κατασκευαστών. 

Στην περίπτωση αυτή η τιμή των τιμοκαταλόγων επαληθεύεται από την επιτροπή 

παραλαβής των ανταλλακτικών μέσω του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου.  

Αν η επιτροπή παραλαβής υπογράψει το πρακτικό θεωρείται ότι παραπάνω έλεγχος έχει 

πραγματοποιηθεί. 

Ως τιμές μονάδας στην αναφερόμενη περίπτωση των ανταλλακτικών πλαισίων κλπ 

νοείται η τιμή τιμοκαταλόγων των εταιρειών εισαγωγής ανταλλακτικών των 

κατασκευαστριών των αντίστοιχων πλαισίων . 

Ανάλογα με την δυνατότητα του Συνεργείου του Δήμου για τοποθέτηση ανταλλακτικών 

από το Συνεργείο του Δήμου ή προμήθεια ανταλλακτικών γίνεται από τον πάροχο 

υπηρεσιών κάθε ομάδας  

 

ΑΡΘΡΟ 13
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Αποσφράγιση  προσφορών   

 

Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη 

αποσφράγισης την …………………….. του µηνός …………………….  του έτους 2012 

και ώρα από ……. έως ……... Προσφορές  που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά 

την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται   αλλά δίδονται στην 

υπηρεσία για επιστροφή όταν τελεσιδικήσουν πιθανές ενστάσεις . 

Ακολούθως αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος  µονογράφονται και σφραγίζονται όλα τα 

δικαιολογητικά  συµµετοχής και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της 

οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται και 

παραδίδεται στην υπηρεσία  προκειµένου να αποσφραγιστεί στην ηµεροµηνία και ώρα  που 

ορίζεται από την διακήρυξη. 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή διενέργειας προβαίνει στη 

καταχώρηση αυτών που υπέβαλλαν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών 

συµµετοχής και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και 

σφραγίζει.  

Αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται στη περίπτωση ανοικτού διαγωνισµού 

δηµόσια, στη περίπτωση δε κλειστού  διαγωνισµού παρουσία  µόνο αυτών που κλήθηκαν 

και υπέβαλλαν προσφορά ή των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους, τους οποίους 
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καλεί το αρµόδιο όργανο (επιτροπή αξιολόγησης σε περίπτωση διαγωνισµού µε κριτήριο 

την συµφερότερη προσφορά) µε βάση πίνακα που έχει παραδώσει η αρµόδια υπηρεσία. 

Προσφορά που υποβλήθηκε από πάροχο και δεν περιλαµβάνεται στο πίνακα της υπηρεσίας 

δεν αποσφραγίζεται αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή εφ’ όσον 

τελεσιδικήσουν πιθανές ενστάσεις. Πριν την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών το 

αρµόδιο όργανο αξιολόγησης των προσφορών αξιολογεί τόσο τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής όσο και τα κριτήρια χρηµατοπιστωτικής οικονοµικής  και τεχνικής ικανότητας 

(περίπτωση ανοιχτού διαγωνισµού).Επίσης αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές εάν είναι 

σύµφωνες µε τη διακήρυξη. Πριν την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών  

ανακοινώνεται παρουσία όλων των διαγωνιζοµένων η αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς. Η παραπάνω διαδικασία ανακοίνωσης µπορεί να ανακοινωθεί και µέσω 

τηλεοµοιοτυπίας (FAX) µε την προϋπόθεση ότι αποστέλλονται όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία. 

Η κλίση των παρόχων υπηρεσιών για αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται 

τουλάχιστον µετά από διάστηµα πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση τους µέσω 

τηλεοµοιοτυπίας (FAX).   

 

ΑΡΘΡΟ  14ο 

Αξιολόγηση προσφορών 

1.Ώς µέση έκπτωση νοείται :  

Η ακέραια έκπτωση επί τοις εκατό (%) για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισµού της 

µελέτης προκύπτει από τον τύπο : 

ΜΕ = (Α x 55% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των εργατοωρών χωρίς ΦΠΑ) 

+( Β x 45%) της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης προµήθειας των ανταλλακτικών 

χωρίς ΦΠΑ  

Απαραίτητη προϋπόθεση  η σύµβαση να εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως σύµβαση 

υπηρεσιών και όχι ως σύµβαση προµήθειας και µετά τις προσφερόµενες εκπτώσεις. 

2.Εάν , για δεδοµένη σύµβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε 

το αντικείµενό της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί 

γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιµες. 

Οι διευκρινίσεις αυτές µπορούν να αφορούν ιδίως : 

α) τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των 

υπηρεσιών, 
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β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 

προσφέρων για την εκτέλεση των έργων, την προµήθεια των προϊόντων ή την παροχή των 

υπηρεσιών, 

γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προµηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο 

προσφέρων, 

δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας 

που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής και 

ε) την ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 

3.Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα, τη σύνθεση της 

προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών. 

4.Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι µια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή 

λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά µπορεί να 

απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση µόνο 

µετά από διαβούλευση, και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε όποια 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. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  15ο 

Υπολογισμός ανηγμένης τιμής 

 

Στον υπολογισµό της ανοιγµένης τιµής λαµβάνονται υπ’ όψη : 

α) Η οικονοµική προσφορά (τιµή), σύµφωνα µε το άρθρο 14 

 

ΑΡΘΡΟ  16ο 

Κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

Το  αρµόδιο  όργανο  για  την  αξιολόγηση  των  αποτελεσµάτων  του  διαγωνισµού, µε   

γνωµοδότηση  του  προς  την  Οικονοµική  Επιτροπή   που  αποφασίζει  σχετικά, προτείνει : 

α) Κατακύρωση  της  παροχής υπηρεσιών. 
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β) Ματαίωση  των  αποτελεσµάτων  και  επανάληψη  µε  ίδιους  ή  νέους  όρους. 

 

Στην  περίπτωση  που  το  αρµόδιο  όργανο  αξιολόγησης  γνωµοδοτεί  για : 

α) Ματαίωση  των  αποτελεσµάτων  του  διαγωνισµού  και  απευθείας  ανάθεση  της  

παροχής . 

β) Μη υποβολή κανονικών προσφορών 

γ) Τελική µαταίωση της παροχής και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους ή απ’ 

ευθείας ανάθεση, τότε την τελική απόφαση λαµβάνει η Οικονοµική Επιτροπή ή το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά περίπτωση. 

 

ΑΡΘΡΟ  17ο 

 

1. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Ν.3886/2010) 

α)  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ασκείται προσφυγή µε έννοµο συµφέρον 

σύµφωνα µε τον Ν3886/2010 (Οδηγία 89/665/ΕΟΚ) ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Η 

προσφυγή αυτή είναι ενδικοφανής µε αρµόδιο όργανο της Ο.Ε του ∆ήµου ασκείται δε 

εντός δέκα (10) από την πλήρη γνώση της διακήρυξης ή της πράξης Ο.Ε Μετά 

παρέλευση δέκα πέντε (15) ηµερών από την έκδοση απόφασης από τον ∆ήµο ή επί 

σιωπηράς απόρριψής της ασκείται αίτηση ασφαλιστικών µέτρων στο Τριµελές 

∆ιοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσµίας 10 ηµερών, από 

την λήξη των δέκα πέντε (15) που η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να εκδόσει πράξη 

επί της προδικαστικής προσφυγής  

β) Κατά όλων των αποφάσεων ή των παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής ασκείται 

προδικαστική προσφυγή εντός δέκα (10) ηµερών από την πλήρη γνώση της πράξης ή 

παράλειψης. Η απόρριπτική απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή η παράλειψη έκδοσης 

απόφασης (έχει δικαίωµα έκδοσης απόφαση εντός (15) ηµερών από την υποβολή της 

προδικαστικής προσφυγής) προσβάλλεται εντός 10ηµερών από την πλήρη γνώση της 

πράξης στο Τριµελές Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής, από όποιον έχει έννοµο 

συµφέρον.  

 

ΑΡΘΡΟ  18ο 

Ανακοίνωση  κατακύρωσης-Δημοσίευση σύμβασης 
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Στον  πάροχο υπηρεσιών που  έγινε  η  κατακύρωση  αποστέλλεται  ανακοίνωση  σύµφωνα  

µε  το  άρθρο  24  του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Οι  υπόλοιποι  συµµετέχοντες  λαµβάνουν  γνώση  µε  

ότι  ορίζει  το  άρθρο 284  του  Ν3463/06  Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση σύµφωνα µε 

το άρθρο 19 του Ν2690/99.  

 

ΑΡΘΡΟ  19ο 

Υπογραφή  σύμβασης 

 

Ο  πάροχος στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η  παροχή υπηρεσιών υποχρεούται  εντός 5 

ηµερών και όχι αργότερα των 10  ηµερών  από  την  ηµεροµηνία  της  ανακοίνωσης  να  

προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύµβασης.     

Σε  περίπτωση που δεν προσέλθει κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

ΑΡΘΡΟ  20ο 

Σύμβαση 

 

Η  σύµβαση  καταρτίζεται  από  την  υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα  συµβαλλόµενα  

µέρη. 

Η  σύµβαση  συντάσσεται  µε  βάση  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  των  τευχών  που  

την συνοδεύουν. Η  σύµβαση  δεν  µπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  µε  τα  

παραπάνω  στοιχεία. 

Η  σύµβαση  υπογράφεται  για  τον  ∆ήµο  από  τον  ∆ήµαρχο.. Η σύµβαση ισχύει για 12 

µήνες από την υπογραφή της . Η σύµβαση δύναται να εξαντλείται ή όχι ανάλογα µε τις 

προκύπτουσες επισκευές.  

 

ΑΡΘΡΟ  21ο 

Προαίρεση της σύµβασης 

 

Ο ∆ήµος δύναται να εφαρµόσει  προαίρεση της σύµβασης  για ανανέωση της σύµβασης αν 

αυτό απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη υπό την προϋπόθεση ότι η προαίρεση της 

παροχής µε συγκεκριµένο ποσό περιέχεται στον προϋπολογισµό της µελέτης: ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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ΑΡΘΡΟ  22ο 

Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  

 

1) Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  των όρων  της  σύµβασης  ορίζεται  σε  5%  της  

προυπολογιζόµενης δαπάνης  µε ΦΠΑ, παρέχεται  δε  µε  εγγυητική  επιστολή  τραπέζης 

.Κατά  τα  λοιπά ισχύει  το  άρθρο  26 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Η  εγγύηση  ισχύει  για  διάστηµα  2 (δυο) µηνών  µετά  την  οριστική, αν  απαιτείται, 

παραλαβή, αλλιώς από την προσωρινή παραλαβή.  

 

ΑΡΘΡΟ  23ο 

Παραλαβή των υλικών   

 

Η  παραλαβή  των  υπηρεσιών γίνεται  από  επιβλέποντα µηχανικό της Υπηρεσίας καθώς 

και την επιτροπή παραλαβής του άρθρου 72 παρ. 1
 
ε του Ν3852/2010 του ΕΚΠΟΤΑ και  

πραγµατοποιείται  µέσα  στον  καθοριζόµενο  χρόνο  από  την  διακήρυξη  και  την  

σύµβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ  24ο 

Τρόπος  πληρωμής 

 

Η  πληρωµή  της  αξίας  των  υπηρεσιών της  παρούσης  θα  γίνεται µε πιστοποίηση 

(πρακτικό παραλαβής των αρµόδιων οργάνων του ∆ήµου). 

Όλα  τα  δικαιολογητικά  πληρωµής  ελέγχονται  ως  προς  την  νοµιµότητα  τους  από  την  

αρµόδια    υπηρεσία. 

Για την πληρωµή τηρείται το Π∆166/03 ΦΕΚ 138/5.6.03. (οδηγία 2000/35/ΕΚ) 

 

ΑΡΘΡΟ  25ο 

Χρόνος  παράδοσης 
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Ο  χρόνος  παράδοσης  των υπηρεσιών ορίζεται  ανά όχηµα  ανάλογα µε το µέγεθος ή την 

πολυπλοκότητα της βλάβης και συµφωνείται από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έπειτα από 

έγγραφο του παρόχου υπηρεσιών το οποίο εγκρίνει η επιτροπή αξιολόγησης.  

 

ΑΡΘΡΟ  26ο(ισχύει ως ειδικός όρος από ΕΚΠΟΤΑ ) 

Κάθε πάροχος υπηρεσιών που συµµετέχει στο διαγωνισµό που δεν είναι ο ίδιος 

κατασκευαστής των ανταλλακτικών πλαισίων, επιβατηγών λεωφορείων, KOMPAKT 

µηχανηµάτων χωρίς υπερκατασκευή ή δεν είναι ο ίδιος µερικά ή ολικά κατασκευαστής και 

των υπερκατασκευών οφείλει να προσκοµίσει δήλωση του κατασκευαστή ότι σε περίπτωση 

που αναλάβει τη σύµβαση θα του προµηθεύει τα απαραίτητα ανταλλακτικά που προβλέπει 

η διακήρυξη.  

 

ΑΡΘΡΟ  27ο 

Όλα  τα  έγγραφα  που  απαιτούνται  για  την  διενέργεια  και  συµµετοχή  στον  

διαγωνισµό  πρέπει 

να  είναι  στην  Ελληνική  γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ  28ο 

Κανόνες δηµοσιεύσεως-Ηµεροµηνίες  ανακοίνωσης  διακήρυξης  διαγωνισµού 

 

Περίληψη της διακήρυξης αποστέλλεται σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες και σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν3458/07 για νοµαρχιακές ή τοπικές εφηµερίδες καθώς και στο ΦΕΚ. 

Η  περίληψη  της  διακήρυξης  του  ανοικτού  διαγωνισµού  δηµοσιεύτηκε  στις  

εφηµερίδες : 

1. ………………………………………∆ηµοσίευση ……./2012 

2. ………………………………………∆ηµοσίευση ……./2012 

  Επίσης σύµφωνα µε το Ν.3548/07 θα δηµοσιευτεί σε δύο Νοµαρχιακές εφηµερίδες ή όπως 

προβλέπει ο νόµος : 

  1.  ……………    ∆ηµοσίευση ……./2012 

  2.  ………….    ∆ηµοσίευση ……./2012 
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ΑΡΘΡΟ  29ο 

Διαφορές  διακήρυξης - νόμων 

 

Όταν  η  διακήρυξη  έχει  ασάφεια  υπερισχύει το Π.∆ 60/07 εφόσον συµβιβάζεται µε  την 

Οδηγία 2004/18/ΕΚ. 

Όταν  η  διακήρυξη  δεν  αναφέρεται ή αναφέρεται µη νόµιµα  ισχύουν  τα  σχετικά  άρθρα  

του Π.∆ 60/07 και του Π∆28/80, ως ανωτέρω, εφόσον συµβιβάζονται µε την Οδηγία 

2004/18/ΕΚ. 

ΑΡΘΡΟ  30ο 

Με  την  παρούσα  εγκρίθηκαν  και  η υπ’ αριθμ.  14 / 2012  μελέτη της  

Διεύθυνσης Καθ/τας και Μηχ/κού Εξοπλισμού.  Η μελέτη αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και προσαρτάται στην διακήρυξη. Η 

διακήρυξη περιέχει και την ειδική και γενική συγγραφή υποχρεώσεων.  

 

ΑΡΘΡΟ  31ο 

Η  επιτροπή  διενέργειας  του  διαγωνισµού  και αξιολόγησης   των  προσφορών  ορίστηκε  

µε  την  υπ’ αριθµόν  …/ 2012  απόφαση  της Ο.Ε. του ∆ήµου .(άρθρο 72 παρ. 1 (ε) του 

Ν3852/2010). 

Η επιτροπή αξιολόγησης γνωµοδοτεί επίσης για κάθε θέµα που ανακύπτει µετά την 

σύµβαση. 

 

 

 

3) Την ψήφιση πίστωσης ποσού εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 

(175.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ: 02.20.6263.001 του  

εγκεκριμένου προϋπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2012 για την κάλυψη της δαπάνης. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  59/2012 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.  

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                                       

Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          

∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  

 

             Αβραµίκου Αναστασία 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή : 

1. ∆/νση Καθ/τας & Μηχ/κού/Τµήµα Καθ/τας 

2. Τµήµα Λογιστηρίου 

3. Τµήµα Προµηθειών 

4. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

5. Αντιδήµαρχο Καθ/τας & ∆ηµ. Αστυνοµίας 

6. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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