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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

Αριθ. Απόφασης : 74/2014                                  

                                                                                             

                                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                                                                                           

«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Α.Μ. 43/2014 

μελέτης, καθορισμός όρων διενέργειας ανοικτού 

μειοδοτικού 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 6 του μήνα Μαΐου του έτους 2014, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 7904/12/2-5-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, 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) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Καβακοπούλου Αγανίκη 

4) Κουτσάκης Μιχαήλ και 5)  Τάφας Ηλίας, μέλη 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος   2) Παΐδας Αδαμάντιος 3) Κόντος Σταύρος 

και 4) Πολίτης Σταύρος  

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 

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. 8127/6-5-2014 εισήγηση του Τμήματος 

Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου επί του θέματος :     

 

ΘΕΜΑ : α)  Έγκριση της υπ’ αριθ. 43/2014 μελέτης για την εκτέλεση της εργασίας 

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

όρων διακήρυξης του ανοικτού μειοδοτικού 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 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014. 
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Καλείται η  Ο.Ε. αφού λάβει υπόψη τις διατάξεις: 

• Του ΠΔ 28/20 « Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης   

• Των άρθρων 103 και  209 του Ν.3463/06 « Περί κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων , όπως αναδιατυπώθηκε με την απρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν.3536/07 . 

• Του ΠΔ 60/2007 « Προσαρμογή της Ελληνική Νομοθεσίας στις δ/ξεις 

της οδηγίας 2004 /18/ΦΕΚ , περί συντονισμού των διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων , προμηθειών και υπηρεσιών 

όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαικού 

Κοινοβουλίου και του Σ/λίου της 16
ης

 Νοεμβρίου  2005»  

• Της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 « Περί αναδιοργάνωσης της 

δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Υπουργείου 

Εσωτερικών» . 

• Του άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 ( ΦΕΚ 247 ) « περί δημοσίου 

Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες δ/ξεις» . 

• Της υπ αριθμ. 35130/739/9-8-2010 ( ΦΕΚ 1291/11-8-2010 τεύχος Β) 

απόφαση Υπουργού Οικονομικών « περί αύξησης των χρηματικών 

ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 για την σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων που αφορά προμήθεια προιόντων , παροχή υπηρεσιών ή 

εκτέλεση έργων». 

• Του άρθρου 72 του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 « Νέα Αρχιτεκτονική 

της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα 

Καλλικράτης  

• Του Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α΄/13-7-2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα 

διαύγεια» και άλλες διατάξεις . 

• Την απόφ. Υπ.Προεδρίας 3373/390/20-3-75 και την τροπ/κή της 

4993/745/24-4-75 « Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής , 

συντηρήσεως , αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων και 

λιπαντικών κλπ των οχημάτων του Δημοσίου των ΟΤΑ και των εν γένει 

ΝΠΔΔ κλπ περί ων το άρθρο 1 του Ν/Δ/τος 2396/53. 

• Του Ν. 2307/Α΄/113/1995 – Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών στις δ/ξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

και άλλες διατάξεις . 

• Του ΠΔ 370/95/τ. Α΄/119-και του ΠΔ 105/2000 /τ. Α΄/100 – τα οποία 

προσαρμόζουν το ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της Ε.Ε 93/36 και 

97/52, αντίστοιχα . 

• Του Ν. 2503/1997/τ.Α΄/107 –Διοίκηση οργάνωση , στελέχωση 

περιφέρειας , θέματα ΟΤΑ  

• Του Ν.2539/97/τΑ΄/224 –Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής 

αυτοδιοίκησης . 

• Της Εγκύκλίου 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών  Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

• Την Απόφ. 11389/93 /τ.Β /185 –ΕΚΠΟΤΑ « Ενιαίος Κανονισμός 

Προμηθειών ΟΤΑ»                       
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όπως: 

 

1. Εγκρίνει την Α.Μ. 43/2014  μελέτη για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση & 

επισκευή οχημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας» 

 

2. Καθορίσει τους όρους διακήρυξης του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση & επισκευή οχημάτων Υπηρεσίας 

Καθαριότητας», ως εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
  

Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών  

 

Η  Δήμαρχος του Δήμου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος προκηρύσσει ανοιχτό   διαγωνισμό  

για τις εργασίας πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης ( καθώς και της αντικατάστασης 

φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων σε εξωτερικά συνεργεία ή στο συνεργείο του 

Δήμου και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών « μηχανικών 

υπερκατασκευών κλπ ) των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου που τυχόν 

προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους 2014 για την κάλυψη των αναγκών του 

τμήματος  Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκ/νος. 

Η εν λόγω συντήρηση αφορά όλα τα οχήματα –μηχανήματα του Δήμου στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται απορριμματοφόρα , φορτηγά υδροφόρα μη αυτοκινούμενα 

οχήματα καλαθοφόρα , μηχανήματα έργων , επιβατικά , μοτοποδήλατα κλπ.   

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  

Ισχύουσες διατάξεις  

- Του ΠΔ 28/20 « Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης   

- Των άρθρων 103 και  209 του Ν.3463/06 « Περί κύρωση του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων , όπως αναδιατυπώθηκε με την απρ. 3 του άρθρου 22 του 

Ν.3536/07 . 

- Του ΠΔ 60/2007 « Προσαρμογή της Ελληνική Νομοθεσίας στις δ/ξεις της 

οδηγίας 2004 /18/ΦΕΚ , περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων , προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την 
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οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Σ/λίου της 16ης 

Νοεμβρίου  2005»  

- Την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 « Περί αναδιοργάνωσης της 

δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών» . 

- Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 ( ΦΕΚ 247 ) « περί δημοσίου Λογιστικού 

ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες δ/ξεις» . 

- Την υπ αριθμ. 35130/739/9-8-2010 ( ΦΕΚ 1291/11-8-2010 τεύχος Β) 

απόφαση Υπουργού Οικονομικών « περί αύξησης των χρηματικών ποσών του 

άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορά 

προμήθεια προιόντων , παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

- Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 

της αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης  

- Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α΄/13-7-2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις . 

- Την απόφ. Υπ.Προεδρίας 3373/390/20-3-75 και την τροπ/κή της 

4993/745/24-4-75 « Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής , συντηρήσεως , 

αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των 

οχημάτων του Δημοσίου των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ων το άρθρο 1 

του Ν/Δ/τος 2396/53. 

- Το Ν. 2307/Α΄/113/1995 – Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών στις δ/ξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 

διατάξεις . 

- Του ΠΔ 370/95/τ. Α΄/119-και του ΠΔ 105/2000 /τ. Α΄/100 – τα οποία 

προσαρμόζουν το ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της Ε.Ε 93/36 και 97/52, 

αντίστοιχα . 

- Ν. 2503/1997/τ.Α΄/107 –Διοίκηση οργάνωση , στελέχωση περιφέρειας , 

θέματα ΟΤΑ  

- Ν.2539/97/τΑ΄/224 –Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης . 
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- Εγκύκλιος 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών  Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης. 

- Απόφ. 11389/93 /τ.Β /185 –ΕΚΠΟΤΑ « Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ»                       

 

ΑΡΘΡΟ  3ο 

Αναθέτουσα  αρχή 

 

Αναθέτουσα  αρχή : Δήμος  Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος  

Διεύθυνση              : Δεκελείας 97  

Τηλέφωνο              : 213-2049040-42 

Fax            : 213-2049041 

          Αρμόδια Υπηρεσία              : Τμήμα Προμηθειών  

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  εργασίας  

 

Ο  προϋπολογισμός  της  εργασίας ανέρχεται  στο  ποσό  των 99.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α 

23% και  θα  χρηματοδοτηθεί  από ιδίους πόρους του Δήμου.   

 

ΑΡΘΡΟ  6ο 

Χρόνος  και  τόπος  που  θα  γίνει  ο  διαγωνισμός 
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Ο  διαγωνισμός  θα  γίνει  στο  Δημοτικό  κατάστημα  οδός Δεκελείας 97                                              

από  την  αρμόδια  επιτροπή  διενέργειας  την ……….. ημέρα ……. και  ώρα  από  10.00π.μ 

έως10.30 π.μ   

 

Αρθρο 7°: Σύνταξη προσφορών - τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν τον τιμοκατάλογο της εταιρείας τους µε:  

• τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τις εκάστοτε επισκευές,  

• τη χρέωση της ώρας εργασίας στο συνεργείο τους, 

• την προβλεπόμενη διάρκεια εργασίας (ώρες) ανά τύπο επισκευής. 

 

Κατά περίπτωση:  

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

• Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

• Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

• Συνεταιρισμοί 

• Ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων 

 

Συγκεκριμένα, ο συμμετέχων στο διαγωνισμό (με μία από τις ανωτέρω μορφές) 

μπορεί να είναι :  

i) η  επίσημη  αντιπροσωπεία  για  θέματα  επισκευών  -  συντήρησης  και  

διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων-μηχανημάτων ή 

υπερκατασκευών, 

ii) εξουσιοδοτημένο  συνεργείο  επισκευής  και  να  χρησιμοποιεί  ανταλλακτικά  τα  

οποία προμηθεύεται  από  το  εκάστοτε  επίσημο  δίκτυο  διακίνησης  

ανταλλακτικών  των  επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα ή να 

χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την 

χρήση για την οποία προορίζονται,  

iii) ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία 

προμηθεύεται από  το  εκάστοτε  επίσημο  δίκτυο  διακίνησης  ανταλλακτικών  των  

επίσημων  αντιπροσώπων  ή διανομέων  στη  χώρα  ή  να  χρησιμοποιεί  

ανταλλακτικά  τρίτων  κατασκευαστών  κατάλληλα  και αποδεκτά για την χρήση για 

την οποία προορίζονται. 
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Πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο να είναι εκπαιδευμένο και 

να κατέχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεμβαίνει στα αντίστοιχα 

μηχανικά μέρη.  

Ο συμμετέχων  στον  διαγωνισμό  με  οποιαδήποτε  από  τις  προαναφερόμενες  

μορφές,  πρέπει  να καταθέσει  τιμοκατάλογο  ανταλλακτικών  σε  USB  fash  drive ή 

CD/DVD για  τα αντίστοιχα  οχήματα  ή υπερκατασκευές του ∆ήμου των οποίων 

θέλει να αναλάβει την επισκευή και συντήρηση καθώς  και Υπεύθυνη ∆ήλωση του 

με την οποία θα βεβαιώνει ότι διαθέτει το κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό  για  

τις  εργασίες  επισκευής  και  συντήρησης  που  θα  αναλάβει  να  εκτελεί  και  ότι  ο 

τιμοκατάλογος που καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα 

αντίστοιχα οχήματα του  ∆ήμου  και  είναι  γνήσια  ή  τρίτων  κατασκευαστών  με  

ίδια  τεχνικά  χαρακτηριστικά  με  τα γνήσια και αποδεκτά για την χρήση για την 

οποία προορίζονται.  

Επειδή τα οχήματα του ∆ήμου είναι διαφόρων τύπων και χρονολογίας, και σε 

πολλά μπορεί να  μην  υπάρχουν  γνήσια  ανταλλακτικά  ή  καθόλου  ανταλλακτικά  

ή  και  η  τιμή  του  γνήσιου ανταλλακτικού να είναι  ασύμφορη,  γι’ αυτό κατά 

περίπτωση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί γνήσιο ανταλλακτικό ή του εμπορίου με 

ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά ή και ακόμη μεταχειρισμένο πάντα με τα ίδια τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  

Απορρίπτονται  ανταλλακτικά  που  δεν  είναι  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  

προδιαγραφές  των εκάστοτε  κατασκευαστών  των  οχημάτων  και  των  

αντίστοιχων  μηχανικών  μερών  τους  κατά περίπτωση.  

Εάν χρησιμοποιηθεί ανταλλακτικό ίδιου τύπου με το γνήσιο ή μεταχειρισμένο η 

τιμή κόστους του θα προσυμφωνείται και θα προεγκρίνεται από την επιτροπή 

συντήρησης οχημάτος. 

Οι  διαγωνιζόμενοι  θα  πρέπει  να  είναι  σε  κάθε  περίπτωση  σε  θέση  να  

αποδείξουν  την καταλληλότητα  των  χρησιμοποιούμενων  -    προτεινόμενων  

ανταλλακτικών  καθώς  και  την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού τους. 

Όσον  αφορά  στα  ανταλλακτικά  και  αναλώσιµα  αυτά  θα  πρέπει  να  

συνοδεύονται  από πιστοποιητικό CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της 

υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες.  

Ο  µειοδότης  θα  πρέπει  να  αποδέχεται  µε  δήλωσή  του  η  οποία  θα  

επισυνάπτεται  στην προσφορά  του  ότι  τα  χρησιµοποιούµενα  ανταλλακτικά  και  

αναλώσιµα  θα  φέρουν  την προαναφερόµενη σήµανση.  
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Η  µη  απόδειξη  ύπαρξης  της  σήµανσης  CE  για  ανταλλακτικά  και  αναλώσιµα  

αποτελεί  αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άµεσα από τον µειοδότη. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µε υπεύθυνη δήλωση η οποία θα επισυνάπτεται 

στην προσφορά τους, θα δηλώνουν ότι θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους 

από την Επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία όποτε η Επίβλεψη θεωρεί 

ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση στον μειοδότη. 

Οι  ενδιαφερόµενοι θα πρέπει απαραιτήτως  να επισκεφθούν  το αµαξοστάσιο του 

∆ήµου (τέρμα οδού Ατταλείας εντός άλσους,  210-2511969) και σε συνεννόηση µε 

την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήµατα και τις υπερκατασκευές και να σχηµατίσουν 

πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Οι  ενδιαφερόμενοι  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνοι  για  την  ορθή  σύνταξη  των  

προσφορών  τους βασιζόµενοι  σε  στοιχεία  που  θα  συλλέξουν  κατά  την  αυτοψία  

που  θα  πραγµατοποιήσουν  στο αµαξοστάσιο του ∆ήμου.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών τους 

µηχανισµούς που αυτές φέρουν και στα προβλήµατα που αυτές παρουσιάζουν.  

Οι  ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να  καταθέσουν  προσφορά  για  οποιονδήποτε  τύπο  

οχήµατος  ή  

υπερκατασκε  Αντίστοιχα  θα  ανακηρυχθούν  µειοδότες  ανά  τύπο  οχήµατος  και  

τύπου υπερκατασκευής. 

Προσφορά  η  οποία  δεν  συμπεριλαμβάνει  συγχρόνως:  α)  το  κόστος  εργασίας  

ανά  ώρα,  β)  το ποσοστό έκπτωσης επί των ανταλλακτικών και γ) τον απαιτούμενο 

χρόνο για κάθε τύπο επισκευής που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη 

απορρίπτεται και αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού. Σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς το όχημα ή τα οχήματα για τα οποία 

κατατίθεται η προσφορά.  

Το  ποσό  το  οποίο  αναφέρεται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισµό  της  µελέτης  

είναι  το  διαθέσιµο από το ∆ήµο για το σύνολο των επισκευών και ανταλλακτικών 

που δύναται να προµηθευτεί ο ∆ήµος για μέρος του έτους 2014 και μέχρι 

εξαντλήσεώς του. Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό  δεν  

δεσμεύουν  το  ∆ήµο  όσον  αφορά  στη  διάθεσή  τους  ανά  τύπο  οχήµατος  και 

υπερκατασκευής  ή  στην  ποσότητα  των  ανταλλακτικών.  Η  διάθεση  και  

κατανοµή  των προαναφερόµενων  ποσών  θα  γίνει  βάσει  των  πραγµατικών  

αναγκών  της  υπηρεσίας  οι  οποίες  θα εµφανιστούν το έτος 2014 και µόνο µέχρι 

εξάντλησης τους.  
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Ο  προµηθευτής  είναι  υποχρεωµένος  να  λάβει  τα  κατάλληλα  µέτρα  για  τη  

µεταφορά  και παράδοση  των  αντίστοιχων  µηχανικών  µερών  στην  περίπτωση  

που  το  προς  επισκευή  εξάρτηµα αποσυναρµολογηθεί εντός του δηµοτικού 

συνεργείου επισκευής οχηµάτων. 

Στην διάρκεια όπου το ∆ημοτικό όχημα βρίσκεται στον χώρο του μειοδότη, αυτός 

είναι κύρια & αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  κάθε  είδους  ζημιά  που  πιθανόν  θα  

γίνει  από  υπαιτιότητα  του 

προσωπικού του ή άλλου µέχρι παράδοσης αυτού & ο ∆ήμος διατηρεί το δικαίωμά 

για αποζημίωση μερική είτε ολική για το ζημιωθέν όχημα.  

Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης µελέτης πάψει να 

ικανοποιείται από τους µειοδότες εντός του έτους 2014 ο ∆ήµος δύναται να τον 

κηρύξει έκπτωτο. 

 

Άρθρο 8°: Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Ανταλλακτικά-εργασίες 

 

Τα  προσφερόμενα ανταλλακτικά θα πρέπει  να είναι τα γνήσια του εργοστασίου 

κατασκευής του κάθε οχήματος-μηχ/τος-υπερκατασκευής μπορεί όμως, να γίνονται 

δεκτά και αυτά της εφάμιλλης ποιότητας,  σύμφωνα µε  τον Κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ.1400/2002 (ή του αναθεωρηµένου 461/2010), άριστης ποιότητος (όχι 

διαλογής): Ορισµός γνήσιου ανταλλακτικού σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

1400/2002 σελ.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  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  
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σύµφωνα  µε  τις  προδιαγραφές  και   τα πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή 

του αυτοκινήτου οχήματος. 

Ορισµός  ανταλλακτικού  εφάμιλλης  ποιότητας  σύµφωνα  µε  τον  Κανονισµό (ΕΚ) 

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. 

Όσον  αφορά  στα  χρησιμοποιούμενα  ανταλλακτικά  και  αναλώσιμα  αυτά  θα  

πρέπει  να συνοδεύονται από πιστοποιητικό (σήμανση) CE, εκτός αν κάποια εξ 

αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. 

Τα  πιστοποιητικά  CE είναι  διάρκειας  ισχύος  τεσσάρων  έως  πέντε  ετών  και  

εκδίδονται  ανάλογα με τα οριζόμενα από τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Ο μειοδότης  θα πρέπει  να αποδέχεται  με  δήλωση του η οποία θα επισυνάπτεται  

στην προσφορά  του  ότι  τα  χρησιμοποιούμενα  ανταλλακτικά  και  αναλώσιμα  θα  

φέρουν  την προαναφερόμενη σήμανση CE. 

Η μη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE για ανταλλακτικά και  αναλώσιμα 

αποτελεί  αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άμεσα από τον μειοδότη. 

Το πιστοποιητικό CE εκδίδεται για συγκεκριμένο προϊόν η σειρά προϊόντων που 

ρητά πρέπει να αναφέρονται ή να αναγράφονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE. 

 

Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς: 

 

1. Δήλωση  για  την  Ιδιαίτερη  προσοχή  που  θα  πρέπει  να  δοθεί  στην  πληρότητα  

των κατατιθέμενων  τιμοκαταλόγων  από  τους  διαγωνιζόμενους  δεδομένου  ότι  

θα  πρέπει  να περιλαμβάνουν οτιδήποτε αν χρειαστεί να τιμολογηθεί από τους 

ανάδοχους στο μέλλον. 

Ελάχιστα  ανταλλακτικά  ή  εργασίες  που  δεν  περιληφθούν,  εκ  παραδρομής,  

στους 

προσφερόμενους τιμοκατάλογους ή CD αυτά γίνονται δεκτά στο διαγωνισμό με την 

έκπτωση που προσφέρει ο εκάστοτε προμηθευτής. 
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2.  Δήλωση για την  περίπτωση που  απαιτηθεί  έλεγχος  σε  εξειδικευμένο  

εργαστήριο  για εξακρίβωση του λόγου αστοχίας των υλικών, τα έξοδα βαρύνουν το 

μειοδότη. 

3.  Δήλωση των διαγωνιζόμενων ότι  είναι  σε θέση να αποδείξουν την 

καταλληλότητα των προσφερόμενων ανταλλακτικών . 

4. Οι διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν συνεργείο επισκευής, να καταθέσουν 

υπεύθυνη δήλωση με  την  οποία  να  δηλώνουν  ότι,  σε  περίπτωση  που  δεν  

ανακηρυχθούν  μειοδότες  στα ανταλλακτικά δύναται να εκτελούν τις 

συγκεκριμένες  εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη  συντήρησης – 

επισκευής στα οχήματα-μηχ/τα ή υπερκατασκευές του Δήμου με ανταλλακτικά που 

θα τους χορηγεί η Υπηρεσία, παρέχοντας ταυτόχρονα και  την εγγύηση καλής 

λειτουργίας.  Προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης καλής  λειτουργίας  είναι  ότι  

το  ανταλλακτικό  θα  είναι  το  γνήσιο  ή  αυτό  της  εφάμιλης ποιότητας. 

5. Δήλωση για τον προσφερόμενο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας. 

6. Δήλωση για τον χρόνο και τόπο παράδοσης των εργασιών ή ανταλλακτικών και 

ότι   είναι  υποχρεωμένοι  να δηλώσουν εκείνα  τα κατάλληλα μέτρα που θα λάβουν 

για τη έγκαιρη  μεταφορά και  παράδοση των ανταλλακτικών εντός  του δημοτικού 

συνεργείου επισκευής οχημάτων. Επίσης είναι  υπεύθυνοι  για κάθε ζημιά που 

πιθανόν θα γίνει  από υπαιτιότητα τους μέχρι παράδοσης αυτών. 

7. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με υπεύθυνη δήλωση η οποία θα 

επισυνάπτεται στην προσφορά τους,  θα δηλώνουν ότι  θα δέχονται  τον έλεγχο στο 

συνεργείο τους στο χώρο επισκευής από την επίβλεψη η οποία θα ορίζεται  από την 

υπηρεσία όποτε  η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

- Τα ανταλλακτικά που προσφέρονται  πρέπει  να είναι  τα κατάλληλα για το σκοπό 

για τον οποίο χρησιμοποιούνται,  με  έμφαση στην προέλευση τους όσον αφορά 

στο αν είναι  τα γνήσια τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής ή αυτά της εφάμιλλης 

ποιότητας. 

- Σε  περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν 

κάποιοι  από τους παραπάνω όρους ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή 

έκπτωτο. 

-  Τονίζουμε την αναγκαιότητα της υπηρεσίας μας να προχωρεί  στην άμεση 

επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της σε καθημερινή βάση. 
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-  Ο συμβατικός  χρόνος  των  εκτελούμενων  εργασιών  και  προμηθειών,  αρχίζει  

µε  την υπογραφή  της  σύμβασης.  Ο ∆ήµος  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  παρατείνει  

µονοµερώς  τη σύμβαση  μέχρι  της  απορροφήσεως  όλου   του  κονδυλίου του  

ενδεικτικού προϋπολογισμού,  ανάλογα  µε  τις  ανάγκες  της  Υπηρεσίας  και μέχρι 

την ανάδειξη νέου μειοδότη  έτους 2015, για όλες τις κατηγορίες  οχημάτων - 

µηχανηµάτων - υπερκατασκευών  ή για ορισμένες κατηγορίες µε τους ίδιους όρους 

και µε τις αυτές τιμές. 

- Οι  ενδιαφερόμενοι  είναι  αποκλειστικά υπεύθυνοι  για την ορθή σύνταξη των 

προσφορών τους,  βασιζόμενοι  σε  στοιχεία  που  θα  συλλέξουν  κατά  την  

αυτοψία  που  θα πραγματοποιήσουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου. Ιδιαίτερη 

προσοχή  θα  πρέπει να  δώσουν στους τύπους των  υπερκατασκευών  και  τους 

μηχανισμούς που αυτές φέρουν και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν. 

- Οι  ανάδοχοι  δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς 

επισκευή μερών, στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση για τη λήψη απόφασης 

για την επισκευή, στην εφαρμογή επανασυναρμολόγησης των προς επισκευή 

μερών και γενικά στην επισκευή, χωρίς  σε  κάθε  περίπτωση τη  σύμφωνη  γνώμη  

της  επίβλεψης. Συντάσσεται εφόσον  το θεωρεί  σκόπιμο η υπηρεσία σε κάθε 

περίπτωση επισκευής Τεχνική Έκθεση η οποία θα  προσυπογράφεται  από  τον  

ανάδοχο  και  την  Επίβλεψη  στην  οποία  θα  περιγράφονται αναλυτικά,  η αρχική 

διάγνωση της βλάβης έτσι  όπως αυτή συνοδεύει το προς επισκευή μηχανικό μέρος 

από το Δημοτικό Συνεργείο, η ακριβής διάγνωση της βλάβης έτσι όπως αυτή 

διαπιστώνεται από τον ανάδοχο και την Επίβλεψη κατά τον λεπτομερή έλεγχο του 

μηχανικού μέρους και  οι αιτίες που προκάλεσαν τη βλάβη. 

- Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου 

(Διεύθυνση τέρμα οδου Ατταλείας, εντός Αλσους) και σε συνεννόηση με την 

υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήματα-μηχ/τα και τις υπερκατασκευές και να 

σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και  για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

- Ο αριθμός, η μάρκα, τα μοντέλα και οι τύποι των οχημάτων-μηχ/των-

υπερκατασκευών  του Δήμου  Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος  αναφέρονται  αναλυτικά  

στο  άρθρο 5 της παρούσης. 

 

Άρθρο 9
ο
: Επισκευές 
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Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν 

κατά το έτος 2014 και οι οποίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την 

αποπεράτωσή τους και οι οποίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες οι 

οποίες τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν αφορούν σε 

επισκευές:  

 

• Πλαισίου οχημάτων (Κινητήρων,  κιβωτίων  ταχυτήτων,  συµπλέκτη,  

αναρτήσεων  (σούστες, αποσβεστήρες  κραδασµών),  φρένων,  εµπρόσθιου  

συστήµατος,  αεροσυµπιεστών,  διαφορικού, καμπίνας), 

• Υπερκατασκευής απορριμματοφόρων οχημάτων – ανοικτών φορτηγών – 

υδροφόρων, 

• Υπερκατασκευής πλυντηρίων κάδων απορριμμάτων, 

• Υπερκατασκευής καλαθοφόρων οχημάτων, 

• Υπερκατασκευής μηχανοκίνητων σαρώθρων,  

• Επιβατικών οχημάτων, 

• ∆ικύκλων, 

• Ηλεκτρικών μερών  

• Οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχημάτων  

• Οργάνων ελέγχου τροφοδοσίας οχημάτων  

 

Στην Α.Μ. 47/2014 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης 

καταγράφονται ομαδοποιημένες οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος 

επισκευής οι οποίες είναι ενδεικτικές. 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισµό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για 

οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες 10 βασικές οµάδες επισκευών  της α.μ.47/2014 

και η οποία θα αναφέρεται σε οποιοδήποτε τύπο από τα οχήµατα του πίνακα 

οχημάτων του άρθρου 5 της συγγραφής υποχρεώσεων. 

Οι  αναφερόµενες  βασικές  οµάδες  επισκευών  δεν  αποκλείουν  την  ανάγκη  και  

άλλου  είδους επισκευής  η  οποία  δεν  µπορεί  να  προβλεφθεί  ιδιαίτερα  όσον  

αφορά  στις  υπερκατασκευές  των οχηµάτων.  

Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά , αλλά μπορεί να προκύψουν και 

δεν μπορούν να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, θα 

τιμολογούνται με την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο πάροχος της 

υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του και για τις υπόλοιπες  εργασίες. 
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ΑΡΘΡΟ  10
ο 

Δικαιολογητικά 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 

ΠΔ60/07. Η έκδοση πρέπει να είναι τελευταίου εξαμήνου. 

2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από αρμόδια Δικαστική 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 ΠΔ60/07. 

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 ΠΔ60/07 και 2(γ) του άρθρου 43 του ΠΔ60/07. 

 

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. 

β)Δεν 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. Δεν 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) 
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Για τους αλλοδαπούς με ότι ισχύει στη χώρα προέλευσής τους ισχύουσα κατά τον χρόνο 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

1. 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 

Δικαίου τηρουμένου του Ευρ. Δικαίου, ισχύοντος κατά τον χρόνο διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 

2. 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 Δικαίου τηρουμένου του Ευρ. Δικαίου, 

ισχύοντος κατά τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

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

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 42 και 50 του ΠΔ60/07 ή ότι δεν έχει 

παράσχει τις πληροφορίες αυτές εφόσον βέβαια ζητήθηκαν από τις αναθέτουσες 

αρχές. 

4. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5% € του προϋπ/σμού δηλ.ποσού  4.950 €  σύμφωνα 

με το άρθρο 15 παρ. 8 του ΠΔ28/80 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν  υπόψη και το Ν. 4250/2014 άρθ. 3 

<Απλούστευση διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου > 

 

ΑΡΘΡΟ  11
ο
 
 

Κριτήρια Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

 

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

τα παρακάτω δικαιολογητικά 

α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις . 

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) Δήλωση 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 
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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. 

 

Άρθρο 12
ο
: Σύμβαση 

 

Οι  ανάδοχοι  µετά  την  κατά  νόµο  έγκριση  του  αποτελέσµατος  αυτής,  είναι  

υποχρεωµένοι  να προσέλθουν  σε  ορισµένο  τόπο  και  χρόνο,  όχι  µικρότερο  των  

πέντε  (5) ηµερών  ούτε  μεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών, προς υπογραφή της 

σύµβασης και να καταθέσουν την κατά το άρθρο 7 της παρούσης, εγγύηση για την 

καλή εκτέλεση αυτής.  

Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να 

υπογράψει τη σχετική  σύµβαση  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την  

κατακύρωση  ή  ανάθεση  που  έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που 

απορρέει από αυτήν.  

Η  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  από  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού  της  

παρούσας εργασίας, ως την εξάντληση των προυπολογισθέντων χρημάτων για κάθε 

βασική ομάδα επισκευών και  πάντως  όχι  πέραν  της  κατακύρωσης  του  διεθνούς  

διαγωνισμού  που  θα  διενεργηθεί  για  το επόμενο έτος. 
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ΑΡΘΡΟ 13
ο
: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης  

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε ποσοστό     5   % επί του 

προϋπολογισµού ανά κατηγορία ένταξης δαπάνης της προµήθειας όπως φαίνεται 

στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης µη συνυπολογιζοµένης της 

επιτευχθείσης έκπτωσης κατά τη δηµοπρασία.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την 

οριστική  παραλαβή  των  επισκευασµένων  µηχανικών  µερών  και  τη  λήξη  της  

εγγύησης  καλής λειτουργίας η οποία τα συνοδεύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
: Εγγύηση επισκευών  

 

Ο χρόνος  εγγύησης  µετά  την  πάροδο  του  οποίου  διενεργείται  η  οριστική  

παραλαβή  των επισκευών µετά ανταλλακτικών καθώς & η προμήθεια αυτών, θα 

καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων, ο οποίος ορίζεται ως την 

31/12/2014.  

Κάθε  βλάβη  ή  και  κακοτεχνία  που  θα  παρουσιάζεται  µέσα  στο  χρονικό  

διάστηµα  αυτό οφειλόµενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία 

υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του 

κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με  την άμεση  αλλαγή  του  

προβληματικού  ανταλλακτικού  το  συντοµότερο  από  της  ειδοποίησης  της 

υπηρεσίας.  

Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλoνται στον προµηθευτή οι νόµιµες 

κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
: Παραλαβή & παράδοση εργασιών – ανταλλακτικών – Χρόνος 

παράδοσης 

 

Η παραλαβή των επισκευασµένων µερών ή & των ανταλλακτικών θα γίνεται από 

την αρµόδια επιτροπή παραλαβής και µετά από δοκιµές και έλεγχο αυτών κατά την 

κρίση της.  

Η προθεσµία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή µετά από συµφωνία µε την 

υπηρεσία και θα  εξαρτάται  από  την  έκταση  και  σοβαρότητα  αυτής  ενώ  η  

παράδοση  θα  µπορεί  να  είναι  και τµηµατική. 
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ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : Τρόπος πληρωµής  

 

Οι τιµές µονάδας του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σε 

όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καµία 

αναθεώρηση υπόκεινται.  

Η πληρωµή θα γίνεται  µε  εντάλµατα  που  θα  εκδίδονται  µε  τις  διαδικασίες  που  

διέπουν  τη λειτουργία  των  ΟΤΑ  µετά  από  κάθε  παραλαβή  επισκευής  ή  την  

παραλαβή  των  εκάστοτε παραγγελθέντων ανταλλακτικών από την αρµόδια 

επιτροπή.  

Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς 

την ποιότητα της  επισκευής  και  τα  χρησιµοποιούµενα  ανταλλακτικά,  θα  

καταβάλλεται  στον  προµηθευτή  η  αξία του εκάστοτε τιµολογίου.  

Ο ∆ήµος δύναται  µετά  την  οριστική  διάγνωση  της  εκάστοτε  βλάβης  από  τον  

µειοδότη  σε συνεργασία µε την οριζόµενη από το ∆ήµο Επίβλεψη, και τη σύνταξή 

της προσφοράς του µειοδότη για την επισκευή – συντήρηση µετά ή άνευ 

ανταλλακτικών, να αποφασίσει να µην προχωρήσει στην αποκατάσταση  αυτής  και  

απλώς  να  καταβάλει  στον  µειοδότη  την  αξία  της  εργασίας  του  έως  τη φάση  

της  διάγνωσης  της  βλάβης  αφού  ο  µειοδότης  παραδώσει  στο  ∆ήµο  το  

ελεγµένο  µηχανικό µέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
: Ποιότητα υλικών 

 

Οι εργασίες & τα ανταλλακτικά θα είναι αρίστης ποιότητας.  

Ο ∆ήµος  διατηρεί  το  δικαίωµα  να  ελέγχει  τα  δείγµατα  των  προσφεροµένων  

ειδών  να  στέλνει αυτά  κατά  την  κρίση  του  σε  οποιοδήποτε  εργαστήριο  για  

εξακρίβωση  των  τεχνικών  τους χαρακτηριστικών, µε δαπάνη των προµηθευτών.  

  

ΑΡΘΡΟ 18
ο
:  Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση ανάδοχου - Παράταση εργασιών  

 

Για κάθε µέρα υπέρβασης της τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας παράδοσης 

ορίζεται ποινική ρήτρα (100  ΕΥΡΩ) η οποία επιβάλλεται  στον  προµηθευτή  µε  

απόφαση  ∆ηµάρχου  µετά  από αιτιολογηµένη έκθεση της υπηρεσίας.  
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Ο ∆ήµος  διατηρεί  το  δικαίωµα  να  κηρύξει  τον  προµηθευτή  έκπτωτο  µε  όλες  

τις  σχετικές συνέπειες σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Π.∆. 28/80 .  

Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, 

παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά  υλικά  µέσα  στον  προβλεπόµενο  

συµβατικό  χρόνο  ή  στον  χρόνο  παράτασης  που  του δόθηκε.  

Παράταση της προθεσµίας παράδοσης δίδεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µετά από εισήγηση της υπηρεσίας , σύµφωνα µε το άρθρο 41 παρ. 7 

του Π.∆. 28/80 . 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
: Ειδικοί όροι  

 

Οι  µειοδότες  δεν  θα  ενεργούν  αυτοβούλως  στην  αποσυναρµολόγηση  των  προς  

επισκευή µερών,  στην  διάγνωση  βλαβών,  στην  αποξήλωση  ανταλλακτικών,  στη  

λήψη  απόφασης  για  την επισκευή,  στην  εφαρµογή  νέων  ανταλλακτικών,  στην  

επανασυναρµολόγηση  των  προς  επισκευή µερών και γενικά στην επισκευή χωρίς 

σε κάθε περίπτωση τη σύµφωνη γνώµη της Επίβλεψης.  

1.  Η  διαδικασία  που  θα  ακολουθείται  για  την  επισκευή  -  συντήρηση  όλων  

των  οχημάτων-μηχανημάτων της μελέτης είναι η ακόλουθη :  

• Το Τμήμα ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων (Γραφείο  Κίνησης) θα 

εκδίδει  «∆ελτίο  ή Εντολή  Επιθεωρήσεως  και  Επισκευής  οχήματος»  που  

θα  αναγράφει  περιληπτικά  το  είδος  των απαιτούμενων εργασιών 

συντήρησης και επισκευής και θα το προωθεί στο ∆ημοτικό Συνεργείο. Το 

∆ημοτικό Συνεργείο, κατόπιν αιτιολογημένης βεβαίωσης ότι αδυνατεί να 

εκτελέσει εν μέρει ή στο σύνολο τις συγκεκριμένες εργασίες συντήρησης και 

επισκευής και ότι αυτές πρέπει να ανατεθούν σε ιδιωτικό  συνεργείο,  

εκδίδει  «∆ελτίο  Τεχνικής Επιθεώρησης  και επισκευής οχήματος». Η 

αρμόδια  επιτροπή  (όπως έχει οριστεί με την 104/14 απόφαση Δημάρχου)  

προωθεί  το «∆ελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής οχήματος» στο 

συνεργαζόμενο ιδιωτικό συνεργείο για την επισκευή – συντήρηση κ.λ.π. του 

οχήματος. 

• Το  ιδιωτικό  συνεργείο  υποχρεούται  εντός  είκοσι  τεσσάρων  (24)  ωρών  

από  την  λήψη  του εντύπου «∆ελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής 

οχήματος» από την υπηρεσία να προβεί στις  απαραίτητες  ενέργειες  για  

την  τεχνική  επιθεώρησή  του  οχήματος,  τον  εντοπισμό  της βλάβης και τον 

προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και 

ανταλλακτικών.  

• Στη  συνέχεια  υποχρεούται  να  συμπληρώσει  στο  «∆ελτίο  Τεχνικής  

Επιθεώρησης  και Επισκευής του Οχήματος» τις τεχνικές διαπιστώσεις που 

έκανε κατά τον έλεγχο του οχήματος, όλες τις επισκευαστικές  εργασίες  ή  

εργασίες  συντήρησης  που  απαιτούνται  (ανάλυση  σε  ώρες εργασίας  και  
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συνολική  δαπάνη),  καθώς  και  τα  εξαρτήματα,  ανταλλακτικά  κλπ  που  θα 

χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες δαπάνες.  

• Το ∆ελτίο 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  «∆ελτίου  της  Τεχνικής  Επιθεώρησης  

και  επισκευής  του οχήματος», ο πάροχος υποχρεούται να επισκευάσει το 

όχημα ή να αντικαταστήσει εξαρτήματα κλπ με  χρήση  νέων  ανταλλακτικών  

εντός  του  επόμενου  48ώρου  (εκτός  αν  αυτό  θα  πρέπει  να παραγγελθεί 

από το εξωτερικό και στην περίπτωση αυτή ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει 

να έχει καθοριστεί με υπεύθυνη δήλωση κατά την κατάθεση των 

δικαιολογητικών με την προσφορά του διαγωνιζόμενου) και σε περίπτωση 

που η βλάβη είναι μεγάλη να προσδιορίσει τον χρόνο επισκευής του  

οχήματος  κατά  την  συμπλήρωση  του  «∆ΕΛΤΙΟΥ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  

ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ».  

 

Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά, φωτοαντίγραφα δε 

των ανωτέρω  εντύπων  θα  υποβάλλονται  στην  διεύθυνση  οικονομικών  

υπηρεσιών  συνοδεύοντας το αντίστοχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής.  

Για τα οχήματα που διαθέτει ο ∆ήμος μας, και δεν υπάρχει πλέον αντιπροσωπεία 

στη χώρα μας, ούτε  υπάρχουν  ανταλλακτικά, γνήσια ή άλλων εταιρειών με  τα  ίδια  

τεχνικά  χαρακτηριστικά,  ο μειοδότης μπορεί να προτείνει μεταχειρισμένα 

ανταλλακτικά με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.  

Η γραπτή  επικοινωνία  μεταξύ  ∆ήμου  &  μειοδότη,  εάν  δεν  μπορεί  να  γίνει  

διαφορετικά,  θα διακινείται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) & θα είναι δεσμευτική για 

τα συμβαλλόμενα μέρη.  

  

2.  Επισημαίνεται ότι ο ∆ήμος: 

• Έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή 

κατασκευαστή του εκάστοτε οχήματος το οποίο προορίζεται προς 

συντήρηση και επισκευή, να εξετάζει την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε 

φορά εργασιών, την καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών, έτσι 

ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας του 

συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα πλαίσια των 

προδιαγραφών της λειτουργία του εν λόγω οχήματος.  

• Διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων 

τιμών, είτε αρχικά είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης.  

• 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 από τον ανάδοχο 

σε συνεργασία με την οριζόμενη από το ∆ήμο Υπηρεσία και τη σύνταξη του 

∆ελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος μετά  ή  άνευ  ανταλλακτικών  
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(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 ∆ήμο το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην 

κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.  

 

3.  Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν 

ανταποκρίνεται στις  συμβατικές  τεχνικές  προδιαγραφές  ή  εμφανίζονται  

ελαττώματα  κλπ  ο  ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος  να  αντικαταστήσει  ή  να  

βελτιώσει  αυτά,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  και εάν  δεν  

συμμορφωθεί  με  αυτό  εντός  οριζόμενης  από  την  Υπηρεσία  προθεσμίας  ή  

παρέλθει  η παραπάνω  προθεσμία  και  δεν  ενεργήσει  για  την  επισκευή  της  

βλάβης,  τότε  ο  ∆ήμος  μπορεί  να αγοράσει τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά 

υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό  μέρος  και  να  

χρεώσει  την  αξία  του  τιμολογίου  στον  πάροχο  με  κράτηση  από  τον 

λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

 

4. 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.  

 

5. Επίσης  είναι  υπεύθυνος  για  κάθε  ζημιά  που  πιθανόν  θα  γίνει  από  

υπαιτιότητα  του προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών. 

 

6. 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 

εκ των προτέρων. Αν ο διαγωνιζόμενος κρίνει ότι δεν καλύπτεται από τους 

συγκεκριμένους τιμοκαταλόγους της Υπηρεσίας για τις εργασίες και  τα  

ανταλλακτικά  που  θα  απαιτηθούν  μπορεί  να  καταθέσει  κατά  την  κρίση  του  

επιπλέον τιμοκαταλόγους αποκλειστικά και μόνο για εργασίες και ανταλλακτικά 

που δεν περιέχονται στους τιμοκαταλόγους της Υπηρεσίας.  
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7. 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.  

 

8. 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 κάποιοι  

από τις παραπάνω προϋποθέσεις ο ∆ήμος μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 20
ο
:Τεχνικές & Επαγγελματικές ικανότητες αναδόχου 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τα ακόλουθα: 

 

1. Κατάλογο 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. 

 

2.Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό 

που διαθέτει για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Ελάχιστη απαίτηση : 

 

α) Γερανογέφυρα. 

β) Πεντακόσια τ.μ. χώρος επισκευών . 

γ) Πλήρες Βαφείο. 

 

ΑΔΑ: ΒΙΦΥΩΗΓ-2ΝΡ



3. Κατάσταση με τα μέτρα που λαμβάνει ο πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση 

της ποιότητας και του εξοπλισμού μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του. 

 

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 

 

ΑΡΘΡΟ 21°: Φόροι-τέλη 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που 

ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Δήμο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  22
ο
 

Χρόνος  και  τόπος  υποβολής  προσφορών 

 

Οι  προσφορές  πρέπει  να  κατατεθούν  ενώπιον  της  αρμόδιας  υπηρεσίας    την  

…….. του  μηνός  ………. ημέρα  ……….   του  έτους  2014   και  ώρα  από ……….π.μ   

έως ……..π.μ          
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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 :     

 

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  
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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 23
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  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 Δήμου 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)............................................................. (…..%)  
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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, 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.  

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. 
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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 24
ο
    

Αποσφράγιση  προσφορών   

 

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών προβαίνει στην 

έναρξη αποσφράγισης την …………………….. του μηνός …………………….  του έτους 2014 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 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 
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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  25ο 

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, 

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, 
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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.  

 

ΑΡΘΡΟ  26ο 

Υπολογισμός ανηγμένης τιμής 

 

Στον υπολογισμό της ανοιγμένης τιμής λαμβάνονται υπ’ όψη : 

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

 

ΑΡΘΡΟ  27ο 

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. 

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 
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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 

Δημοτικό Συμβούλιο κατά περίπτωση. 

 

ΑΡΘΡΟ  28ο 

 

1. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 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 Δήμου 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 Δήμο ή επί 

σιωπηράς απόρριψής της ασκείται αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Τριμελές 

Διοικητικό 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  29ο 

Ανακοίνωση  κατακύρωσης-Δημοσίευση σύμβασης 

 

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.  
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ΑΡΘΡΟ  30ο 

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  31ο 

Προαίρεση της σύμβασης: ΟΧΙ 

ΑΡΘΡΟ 32ο 

Όλα  τα  έγγραφα  που  απαιτούνται  για  την  διενέργεια  και  συμμετοχή  στον  

διαγωνισμό  πρέπει 

να  είναι  στην  Ελληνική  γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ  33ο 

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. ΦΕΚ Δημοσίευση ………. 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  

3. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  

4. ΧΤΥΠΟΣ  

5. ΠΑΛΜΟΣ 
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ΑΡΘΡΟ  34ο 

Διαφορές  διακήρυξης - νόμων 

 

Όταν  η  διακήρυξη  έχει  ασάφεια  υπερισχύει το Π.Δ 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.Δ 60/07 και του ΠΔ28/80, ως ανωτέρω, εφόσον συμβιβάζονται με την 

Οδηγία 2004/18/ΕΚ. 

 

ΑΡΘΡΟ  35ο 

Η  επιτροπή  διενέργειας  του  διαγωνισμού  και αξιολόγησης   των  προσφορών  ορίστηκε  

με  την  υπ’ αριθμόν  10/ 2014  απόφαση  της Ο.Ε. του Δήμου .(άρθρο 72 παρ. 1 (ε) του 

Ν3852/2010). 

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

σύμβαση. 

 

 

3. Ψηφίσει πίστωση ποσού 99.000,00 € (συμ/νου Φ.Π.Α. 23%) σε βάρος του 

κωδικού Κ.Α.: 02.20.6263.001 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 

έτους 2014. 

      

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. 14/2014 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:  

 

• Του ΠΔ 28/20 « Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης   
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• Των άρθρων 103 και  209 του Ν.3463/06 « Περί κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων , όπως αναδιατυπώθηκε με την απρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν.3536/07 . 

• Του ΠΔ 60/2007 « Προσαρμογή της Ελληνική Νομοθεσίας στις δ/ξεις 

της οδηγίας 2004 /18/ΦΕΚ , περί συντονισμού των διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων , προμηθειών και υπηρεσιών 

όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαικού 

Κοινοβουλίου και του Σ/λίου της 16
ης

 Νοεμβρίου  2005»  

• Της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 « Περί αναδιοργάνωσης της 

δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Υπουργείου 

Εσωτερικών» . 

• Του άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 ( ΦΕΚ 247 ) « περί δημοσίου 

Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες δ/ξεις» . 

• Την υπ αριθμ. 35130/739/9-8-2010 ( ΦΕΚ 1291/11-8-2010 τεύχος Β) 

απόφαση Υπουργού Οικονομικών « περί αύξησης των χρηματικών 

ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 για την σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων που αφορά προμήθεια προιόντων , παροχή υπηρεσιών ή 

εκτέλεση έργων». 

• Του άρθρου 72 του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 « Νέα Αρχιτεκτονική 

της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα 

Καλλικράτης  

• Του Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α΄/13-7-2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα 

διαύγεια» και άλλες διατάξεις . 

• Την απόφ. Υπ.Προεδρίας 3373/390/20-3-75 και την τροπ/κή της 

4993/745/24-4-75 « Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής , 

συντηρήσεως , αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων και 

λιπαντικών κλπ των οχημάτων του Δημοσίου των ΟΤΑ και των εν γένει 

ΝΠΔΔ κλπ περί ων το άρθρο 1 του Ν/Δ/τος 2396/53. 

• Του Ν. 2307/Α΄/113/1995 – Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών στις δ/ξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

και άλλες διατάξεις . 

• Του ΠΔ 370/95/τ. Α΄/119-και του ΠΔ 105/2000 /τ. Α΄/100 – τα οποία 

προσαρμόζουν το ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της Ε.Ε 93/36 και 

97/52, αντίστοιχα . 

• Του Ν. 2503/1997/τ.Α΄/107 –Διοίκηση οργάνωση , στελέχωση 

περιφέρειας , θέματα ΟΤΑ  

• Του Ν.2539/97/τΑ΄/224 –Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής 

αυτοδιοίκησης . 

• Της Εγκύκλίου 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών  Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

• Την Απόφ. 11389/93 /τ.Β /185 –ΕΚΠΟΤΑ « Ενιαίος Κανονισμός 

Προμηθειών ΟΤΑ»                       

• την υπ’ αριθμόν 43/2014 μελέτη της  Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & 

Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ομόφωνα 

 

1)Εγκρίνει την υπ' αριθ. 43/2014 μελέτη της  Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & 

Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση & 

επισκευή οχημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας». 

 

2) Καθορίζει  τους  όρους ανοικτού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση 

της εργασίας «Συντήρηση & επισκευή οχημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας»  

που περιλαμβάνονται στην υπ' αριθ. 43/2014 σχετική μελέτη και έχουν ως εξής:  

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
  

Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών  

 

Η  Δήμαρχος του Δήμου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος προκηρύσσει ανοιχτό   διαγωνισμό  

για τις εργασίας πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης ( καθώς και της αντικατάστασης 

φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων σε εξωτερικά συνεργεία ή στο συνεργείο του 

Δήμου και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών « μηχανικών 

υπερκατασκευών κλπ ) των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου που τυχόν 

προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους 2014 για την κάλυψη των αναγκών του 

τμήματος  Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκ/νος. 

Η εν λόγω συντήρηση αφορά όλα τα οχήματα –μηχανήματα του Δήμου στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται απορριμματοφόρα , φορτηγά υδροφόρα μη αυτοκινούμενα 

οχήματα καλαθοφόρα , μηχανήματα έργων , επιβατικά , μοτοποδήλατα κλπ.   

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  

Ισχύουσες διατάξεις  

- Του ΠΔ 28/20 « Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης   

- Των άρθρων 103 και  209 του Ν.3463/06 « Περί κύρωση του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων , όπως αναδιατυπώθηκε με την απρ. 3 του άρθρου 22 του 

Ν.3536/07 . 
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- Του ΠΔ 60/2007 « Προσαρμογή της Ελληνική Νομοθεσίας στις δ/ξεις της 

οδηγίας 2004 /18/ΦΕΚ , περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων , προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την 

οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Σ/λίου της 16ης 

Νοεμβρίου  2005»  

- Την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 « Περί αναδιοργάνωσης της 

δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών» . 

- Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 ( ΦΕΚ 247 ) « περί δημοσίου Λογιστικού 

ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες δ/ξεις» . 

- Την υπ αριθμ. 35130/739/9-8-2010 ( ΦΕΚ 1291/11-8-2010 τεύχος Β) 

απόφαση Υπουργού Οικονομικών « περί αύξησης των χρηματικών ποσών του 

άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορά 

προμήθεια προιόντων , παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

- Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 

της αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης  

- Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α΄/13-7-2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις . 

- Την απόφ. Υπ.Προεδρίας 3373/390/20-3-75 και την τροπ/κή της 

4993/745/24-4-75 « Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής , συντηρήσεως , 

αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των 

οχημάτων του Δημοσίου των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ων το άρθρο 1 

του Ν/Δ/τος 2396/53. 

- Το Ν. 2307/Α΄/113/1995 – Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών στις δ/ξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 

διατάξεις . 

- Του ΠΔ 370/95/τ. Α΄/119-και του ΠΔ 105/2000 /τ. Α΄/100 – τα οποία 

προσαρμόζουν το ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της Ε.Ε 93/36 και 97/52, 

αντίστοιχα . 

- Ν. 2503/1997/τ.Α΄/107 –Διοίκηση οργάνωση , στελέχωση περιφέρειας , 

θέματα ΟΤΑ  
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- Ν.2539/97/τΑ΄/224 –Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης . 

- Εγκύκλιος 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών  Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης. 

- Απόφ. 11389/93 /τ.Β /185 –ΕΚΠΟΤΑ « Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ»                       

 

ΑΡΘΡΟ  3ο 

Αναθέτουσα  αρχή 

 

Αναθέτουσα  αρχή : Δήμος  Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος  

Διεύθυνση              : Δεκελείας 97  

Τηλέφωνο              : 213-2049040-42 

Fax            : 213-2049041 

          Αρμόδια Υπηρεσία              : Τμήμα Προμηθειών  

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  εργασίας  

 

Ο  προϋπολογισμός  της  εργασίας ανέρχεται  στο  ποσό  των 99.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α 

23% και  θα  χρηματοδοτηθεί  από ιδίους πόρους του Δήμου.   

 

ΑΡΘΡΟ  6ο 

Χρόνος  και  τόπος  που  θα  γίνει  ο  διαγωνισμός 
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Ο  διαγωνισμός  θα  γίνει  στο  Δημοτικό  κατάστημα  οδός Δεκελείας 97                                              

από  την  αρμόδια  επιτροπή  διενέργειας  την ……….. ημέρα ……. και  ώρα  από  10.00π.μ 

έως10.30 π.μ   

 

Αρθρο 7°: Σύνταξη προσφορών - τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν τον τιμοκατάλογο της εταιρείας τους µε:  

• τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τις εκάστοτε επισκευές,  

• τη χρέωση της ώρας εργασίας στο συνεργείο τους, 

• την προβλεπόμενη διάρκεια εργασίας (ώρες) ανά τύπο επισκευής. 

 

Κατά περίπτωση:  

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

• Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

• Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

• Συνεταιρισμοί 

• Ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων 

 

Συγκεκριμένα, ο συμμετέχων στο διαγωνισμό (με μία από τις ανωτέρω μορφές) 

μπορεί να είναι :  

i) η  επίσημη  αντιπροσωπεία  για  θέματα  επισκευών  -  συντήρησης  και  

διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων-μηχανημάτων ή 

υπερκατασκευών, 

ii) εξουσιοδοτημένο  συνεργείο  επισκευής  και  να  χρησιμοποιεί  ανταλλακτικά  τα  

οποία προμηθεύεται  από  το  εκάστοτε  επίσημο  δίκτυο  διακίνησης  

ανταλλακτικών  των  επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα ή να 

χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την 

χρήση για την οποία προορίζονται,  

iii) ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία 

προμηθεύεται από  το  εκάστοτε  επίσημο  δίκτυο  διακίνησης  ανταλλακτικών  των  

επίσημων  αντιπροσώπων  ή διανομέων  στη  χώρα  ή  να  χρησιμοποιεί  

ανταλλακτικά  τρίτων  κατασκευαστών  κατάλληλα  και αποδεκτά για την χρήση για 

την οποία προορίζονται. 
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Πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο να είναι εκπαιδευμένο και 

να κατέχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεμβαίνει στα αντίστοιχα 

μηχανικά μέρη.  

Ο συμμετέχων  στον  διαγωνισμό  με  οποιαδήποτε  από  τις  προαναφερόμενες  

μορφές,  πρέπει  να καταθέσει  τιμοκατάλογο  ανταλλακτικών  σε  USB  fash  drive ή 

CD/DVD για  τα αντίστοιχα  οχήματα  ή υπερκατασκευές του ∆ήμου των οποίων 

θέλει να αναλάβει την επισκευή και συντήρηση καθώς  και Υπεύθυνη ∆ήλωση του 

με την οποία θα βεβαιώνει ότι διαθέτει το κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό  για  

τις  εργασίες  επισκευής  και  συντήρησης  που  θα  αναλάβει  να  εκτελεί  και  ότι  ο 

τιμοκατάλογος που καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα 

αντίστοιχα οχήματα του  ∆ήμου  και  είναι  γνήσια  ή  τρίτων  κατασκευαστών  με  

ίδια  τεχνικά  χαρακτηριστικά  με  τα γνήσια και αποδεκτά για την χρήση για την 

οποία προορίζονται.  

Επειδή τα οχήματα του ∆ήμου είναι διαφόρων τύπων και χρονολογίας, και σε 

πολλά μπορεί να  μην  υπάρχουν  γνήσια  ανταλλακτικά  ή  καθόλου  ανταλλακτικά  

ή  και  η  τιμή  του  γνήσιου ανταλλακτικού να είναι  ασύμφορη,  γι’ αυτό κατά 

περίπτωση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί γνήσιο ανταλλακτικό ή του εμπορίου με 

ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά ή και ακόμη μεταχειρισμένο πάντα με τα ίδια τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  

Απορρίπτονται  ανταλλακτικά  που  δεν  είναι  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  

προδιαγραφές  των εκάστοτε  κατασκευαστών  των  οχημάτων  και  των  

αντίστοιχων  μηχανικών  μερών  τους  κατά περίπτωση.  

Εάν χρησιμοποιηθεί ανταλλακτικό ίδιου τύπου με το γνήσιο ή μεταχειρισμένο η 

τιμή κόστους του θα προσυμφωνείται και θα προεγκρίνεται από την επιτροπή 

συντήρησης οχημάτος. 

Οι  διαγωνιζόμενοι  θα  πρέπει  να  είναι  σε  κάθε  περίπτωση  σε  θέση  να  

αποδείξουν  την καταλληλότητα  των  χρησιμοποιούμενων  -    προτεινόμενων  

ανταλλακτικών  καθώς  και  την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού τους. 

Όσον  αφορά  στα  ανταλλακτικά  και  αναλώσιµα  αυτά  θα  πρέπει  να  

συνοδεύονται  από πιστοποιητικό CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της 

υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες.  

Ο  µειοδότης  θα  πρέπει  να  αποδέχεται  µε  δήλωσή  του  η  οποία  θα  

επισυνάπτεται  στην προσφορά  του  ότι  τα  χρησιµοποιούµενα  ανταλλακτικά  και  

αναλώσιµα  θα  φέρουν  την προαναφερόµενη σήµανση.  
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Η  µη  απόδειξη  ύπαρξης  της  σήµανσης  CE  για  ανταλλακτικά  και  αναλώσιµα  

αποτελεί  αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άµεσα από τον µειοδότη. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µε υπεύθυνη δήλωση η οποία θα επισυνάπτεται 

στην προσφορά τους, θα δηλώνουν ότι θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους 

από την Επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία όποτε η Επίβλεψη θεωρεί 

ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση στον μειοδότη. 

Οι  ενδιαφερόµενοι θα πρέπει απαραιτήτως  να επισκεφθούν  το αµαξοστάσιο του 

∆ήµου (τέρμα οδού Ατταλείας εντός άλσους,  210-2511969) και σε συνεννόηση µε 

την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήµατα και τις υπερκατασκευές και να σχηµατίσουν 

πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Οι  ενδιαφερόμενοι  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνοι  για  την  ορθή  σύνταξη  των  

προσφορών  τους βασιζόµενοι  σε  στοιχεία  που  θα  συλλέξουν  κατά  την  αυτοψία  

που  θα  πραγµατοποιήσουν  στο αµαξοστάσιο του ∆ήμου.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών τους 

µηχανισµούς που αυτές φέρουν και στα προβλήµατα που αυτές παρουσιάζουν.  

Οι  ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να  καταθέσουν  προσφορά  για  οποιονδήποτε  τύπο  

οχήµατος  ή  

υπερκατασκε  Αντίστοιχα  θα  ανακηρυχθούν  µειοδότες  ανά  τύπο  οχήµατος  και  

τύπου υπερκατασκευής. 

Προσφορά  η  οποία  δεν  συμπεριλαμβάνει  συγχρόνως:  α)  το  κόστος  εργασίας  

ανά  ώρα,  β)  το ποσοστό έκπτωσης επί των ανταλλακτικών και γ) τον απαιτούμενο 

χρόνο για κάθε τύπο επισκευής που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη 

απορρίπτεται και αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού. Σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς το όχημα ή τα οχήματα για τα οποία 

κατατίθεται η προσφορά.  

Το  ποσό  το  οποίο  αναφέρεται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισµό  της  µελέτης  

είναι  το  διαθέσιµο από το ∆ήµο για το σύνολο των επισκευών και ανταλλακτικών 

που δύναται να προµηθευτεί ο ∆ήµος για μέρος του έτους 2014 και μέχρι 

εξαντλήσεώς του. Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό  δεν  

δεσμεύουν  το  ∆ήµο  όσον  αφορά  στη  διάθεσή  τους  ανά  τύπο  οχήµατος  και 

υπερκατασκευής  ή  στην  ποσότητα  των  ανταλλακτικών.  Η  διάθεση  και  

κατανοµή  των προαναφερόµενων  ποσών  θα  γίνει  βάσει  των  πραγµατικών  

αναγκών  της  υπηρεσίας  οι  οποίες  θα εµφανιστούν το έτος 2014 και µόνο µέχρι 

εξάντλησης τους.  
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Ο  προµηθευτής  είναι  υποχρεωµένος  να  λάβει  τα  κατάλληλα  µέτρα  για  τη  

µεταφορά  και παράδοση  των  αντίστοιχων  µηχανικών  µερών  στην  περίπτωση  

που  το  προς  επισκευή  εξάρτηµα αποσυναρµολογηθεί εντός του δηµοτικού 

συνεργείου επισκευής οχηµάτων. 

Στην διάρκεια όπου το ∆ημοτικό όχημα βρίσκεται στον χώρο του μειοδότη, αυτός 

είναι κύρια & αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  κάθε  είδους  ζημιά  που  πιθανόν  θα  

γίνει  από  υπαιτιότητα  του 

προσωπικού του ή άλλου µέχρι παράδοσης αυτού & ο ∆ήμος διατηρεί το δικαίωμά 

για αποζημίωση μερική είτε ολική για το ζημιωθέν όχημα.  

Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης µελέτης πάψει να 

ικανοποιείται από τους µειοδότες εντός του έτους 2014 ο ∆ήµος δύναται να τον 

κηρύξει έκπτωτο. 

 

Άρθρο 8°: Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Ανταλλακτικά-εργασίες 

 

Τα  προσφερόμενα ανταλλακτικά θα πρέπει  να είναι τα γνήσια του εργοστασίου 

κατασκευής του κάθε οχήματος-μηχ/τος-υπερκατασκευής μπορεί όμως, να γίνονται 

δεκτά και αυτά της εφάμιλλης ποιότητας,  σύμφωνα µε  τον Κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ.1400/2002 (ή του αναθεωρηµένου 461/2010), άριστης ποιότητος (όχι 

διαλογής): Ορισµός γνήσιου ανταλλακτικού σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

1400/2002 σελ.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  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  
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σύµφωνα  µε  τις  προδιαγραφές  και   τα πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή 

του αυτοκινήτου οχήματος. 

Ορισµός  ανταλλακτικού  εφάμιλλης  ποιότητας  σύµφωνα  µε  τον  Κανονισµό (ΕΚ) 

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. 

Όσον  αφορά  στα  χρησιμοποιούμενα  ανταλλακτικά  και  αναλώσιμα  αυτά  θα  

πρέπει  να συνοδεύονται από πιστοποιητικό (σήμανση) CE, εκτός αν κάποια εξ 

αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. 

Τα  πιστοποιητικά  CE είναι  διάρκειας  ισχύος  τεσσάρων  έως  πέντε  ετών  και  

εκδίδονται  ανάλογα με τα οριζόμενα από τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Ο μειοδότης  θα πρέπει  να αποδέχεται  με  δήλωση του η οποία θα επισυνάπτεται  

στην προσφορά  του  ότι  τα  χρησιμοποιούμενα  ανταλλακτικά  και  αναλώσιμα  θα  

φέρουν  την προαναφερόμενη σήμανση CE. 

Η μη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE για ανταλλακτικά και  αναλώσιμα 

αποτελεί  αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άμεσα από τον μειοδότη. 

Το πιστοποιητικό CE εκδίδεται για συγκεκριμένο προϊόν η σειρά προϊόντων που 

ρητά πρέπει να αναφέρονται ή να αναγράφονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE. 

 

Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς: 

 

1. Δήλωση  για  την  Ιδιαίτερη  προσοχή  που  θα  πρέπει  να  δοθεί  στην  πληρότητα  

των κατατιθέμενων  τιμοκαταλόγων  από  τους  διαγωνιζόμενους  δεδομένου  ότι  

θα  πρέπει  να περιλαμβάνουν οτιδήποτε αν χρειαστεί να τιμολογηθεί από τους 

ανάδοχους στο μέλλον. 

Ελάχιστα  ανταλλακτικά  ή  εργασίες  που  δεν  περιληφθούν,  εκ  παραδρομής,  

στους 

προσφερόμενους τιμοκατάλογους ή CD αυτά γίνονται δεκτά στο διαγωνισμό με την 

έκπτωση που προσφέρει ο εκάστοτε προμηθευτής. 
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2.  Δήλωση για την  περίπτωση που  απαιτηθεί  έλεγχος  σε  εξειδικευμένο  

εργαστήριο  για εξακρίβωση του λόγου αστοχίας των υλικών, τα έξοδα βαρύνουν το 

μειοδότη. 

3.  Δήλωση των διαγωνιζόμενων ότι  είναι  σε θέση να αποδείξουν την 

καταλληλότητα των προσφερόμενων ανταλλακτικών . 

4. Οι διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν συνεργείο επισκευής, να καταθέσουν 

υπεύθυνη δήλωση με  την  οποία  να  δηλώνουν  ότι,  σε  περίπτωση  που  δεν  

ανακηρυχθούν  μειοδότες  στα ανταλλακτικά δύναται να εκτελούν τις 

συγκεκριμένες  εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη  συντήρησης – 

επισκευής στα οχήματα-μηχ/τα ή υπερκατασκευές του Δήμου με ανταλλακτικά που 

θα τους χορηγεί η Υπηρεσία, παρέχοντας ταυτόχρονα και  την εγγύηση καλής 

λειτουργίας.  Προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης καλής  λειτουργίας  είναι  ότι  

το  ανταλλακτικό  θα  είναι  το  γνήσιο  ή  αυτό  της  εφάμιλης ποιότητας. 

5. Δήλωση για τον προσφερόμενο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας. 

6. Δήλωση για τον χρόνο και τόπο παράδοσης των εργασιών ή ανταλλακτικών και 

ότι   είναι  υποχρεωμένοι  να δηλώσουν εκείνα  τα κατάλληλα μέτρα που θα λάβουν 

για τη έγκαιρη  μεταφορά και  παράδοση των ανταλλακτικών εντός  του δημοτικού 

συνεργείου επισκευής οχημάτων. Επίσης είναι  υπεύθυνοι  για κάθε ζημιά που 

πιθανόν θα γίνει  από υπαιτιότητα τους μέχρι παράδοσης αυτών. 

7. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με υπεύθυνη δήλωση η οποία θα 

επισυνάπτεται στην προσφορά τους,  θα δηλώνουν ότι  θα δέχονται  τον έλεγχο στο 

συνεργείο τους στο χώρο επισκευής από την επίβλεψη η οποία θα ορίζεται  από την 

υπηρεσία όποτε  η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

- Τα ανταλλακτικά που προσφέρονται  πρέπει  να είναι  τα κατάλληλα για το σκοπό 

για τον οποίο χρησιμοποιούνται,  με  έμφαση στην προέλευση τους όσον αφορά 

στο αν είναι  τα γνήσια τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής ή αυτά της εφάμιλλης 

ποιότητας. 

- Σε  περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν 

κάποιοι  από τους παραπάνω όρους ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή 

έκπτωτο. 

-  Τονίζουμε την αναγκαιότητα της υπηρεσίας μας να προχωρεί  στην άμεση 

επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της σε καθημερινή βάση. 
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-  Ο συμβατικός  χρόνος  των  εκτελούμενων  εργασιών  και  προμηθειών,  αρχίζει  

µε  την υπογραφή  της  σύμβασης.  Ο ∆ήµος  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  παρατείνει  

µονοµερώς  τη σύμβαση  μέχρι  της  απορροφήσεως  όλου   του  κονδυλίου του  

ενδεικτικού προϋπολογισμού,  ανάλογα  µε  τις  ανάγκες  της  Υπηρεσίας  και μέχρι 

την ανάδειξη νέου μειοδότη  έτους 2015, για όλες τις κατηγορίες  οχημάτων - 

µηχανηµάτων - υπερκατασκευών  ή για ορισμένες κατηγορίες µε τους ίδιους όρους 

και µε τις αυτές τιμές. 

- Οι  ενδιαφερόμενοι  είναι  αποκλειστικά υπεύθυνοι  για την ορθή σύνταξη των 

προσφορών τους,  βασιζόμενοι  σε  στοιχεία  που  θα  συλλέξουν  κατά  την  

αυτοψία  που  θα πραγματοποιήσουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου. Ιδιαίτερη 

προσοχή  θα  πρέπει να  δώσουν στους τύπους των  υπερκατασκευών  και  τους 

μηχανισμούς που αυτές φέρουν και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν. 

- Οι  ανάδοχοι  δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς 

επισκευή μερών, στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση για τη λήψη απόφασης 

για την επισκευή, στην εφαρμογή επανασυναρμολόγησης των προς επισκευή 

μερών και γενικά στην επισκευή, χωρίς  σε  κάθε  περίπτωση τη  σύμφωνη  γνώμη  

της  επίβλεψης. Συντάσσεται εφόσον  το θεωρεί  σκόπιμο η υπηρεσία σε κάθε 

περίπτωση επισκευής Τεχνική Έκθεση η οποία θα  προσυπογράφεται  από  τον  

ανάδοχο  και  την  Επίβλεψη  στην  οποία  θα  περιγράφονται αναλυτικά,  η αρχική 

διάγνωση της βλάβης έτσι  όπως αυτή συνοδεύει το προς επισκευή μηχανικό μέρος 

από το Δημοτικό Συνεργείο, η ακριβής διάγνωση της βλάβης έτσι όπως αυτή 

διαπιστώνεται από τον ανάδοχο και την Επίβλεψη κατά τον λεπτομερή έλεγχο του 

μηχανικού μέρους και  οι αιτίες που προκάλεσαν τη βλάβη. 

- Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου 

(Διεύθυνση τέρμα οδου Ατταλείας, εντός Αλσους) και σε συνεννόηση με την 

υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήματα-μηχ/τα και τις υπερκατασκευές και να 

σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και  για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

- Ο αριθμός, η μάρκα, τα μοντέλα και οι τύποι των οχημάτων-μηχ/των-

υπερκατασκευών  του Δήμου  Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος  αναφέρονται  αναλυτικά  

στο  άρθρο 5 της παρούσης. 

 

Άρθρο 9
ο
: Επισκευές 
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Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν 

κατά το έτος 2014 και οι οποίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την 

αποπεράτωσή τους και οι οποίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες οι 

οποίες τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν αφορούν σε 

επισκευές:  

 

• Πλαισίου οχημάτων (Κινητήρων,  κιβωτίων  ταχυτήτων,  συµπλέκτη,  

αναρτήσεων  (σούστες, αποσβεστήρες  κραδασµών),  φρένων,  εµπρόσθιου  

συστήµατος,  αεροσυµπιεστών,  διαφορικού, καμπίνας), 

• Υπερκατασκευής απορριμματοφόρων οχημάτων – ανοικτών φορτηγών – 

υδροφόρων, 

• Υπερκατασκευής πλυντηρίων κάδων απορριμμάτων, 

• Υπερκατασκευής καλαθοφόρων οχημάτων, 

• Υπερκατασκευής μηχανοκίνητων σαρώθρων,  

• Επιβατικών οχημάτων, 

• ∆ικύκλων, 

• Ηλεκτρικών μερών  

• Οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχημάτων  

• Οργάνων ελέγχου τροφοδοσίας οχημάτων  

 

Στην Α.Μ. 47/2014 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης 

καταγράφονται ομαδοποιημένες οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος 

επισκευής οι οποίες είναι ενδεικτικές. 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισµό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για 

οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες 10 βασικές οµάδες επισκευών  της α.μ.47/2014 

και η οποία θα αναφέρεται σε οποιοδήποτε τύπο από τα οχήµατα του πίνακα 

οχημάτων του άρθρου 5 της συγγραφής υποχρεώσεων. 

Οι  αναφερόµενες  βασικές  οµάδες  επισκευών  δεν  αποκλείουν  την  ανάγκη  και  

άλλου  είδους επισκευής  η  οποία  δεν  µπορεί  να  προβλεφθεί  ιδιαίτερα  όσον  

αφορά  στις  υπερκατασκευές  των οχηµάτων.  

Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά , αλλά μπορεί να προκύψουν και 

δεν μπορούν να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, θα 

τιμολογούνται με την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο πάροχος της 

υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του και για τις υπόλοιπες  εργασίες. 
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ΑΡΘΡΟ  10
ο 

Δικαιολογητικά 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 

ΠΔ60/07. Η έκδοση πρέπει να είναι τελευταίου εξαμήνου. 

2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από αρμόδια Δικαστική 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 ΠΔ60/07. 

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 ΠΔ60/07 και 2(γ) του άρθρου 43 του ΠΔ60/07. 

 

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. 

β)Δεν 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. Δεν 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) 
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Για τους αλλοδαπούς με ότι ισχύει στη χώρα προέλευσής τους ισχύουσα κατά τον χρόνο 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

8. 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 

Δικαίου τηρουμένου του Ευρ. Δικαίου, ισχύοντος κατά τον χρόνο διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 

9. 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 Δικαίου τηρουμένου του Ευρ. Δικαίου, 

ισχύοντος κατά τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

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

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 42 και 50 του ΠΔ60/07 ή ότι δεν έχει 

παράσχει τις πληροφορίες αυτές εφόσον βέβαια ζητήθηκαν από τις αναθέτουσες 

αρχές. 

11. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5% € του προϋπ/σμού δηλ.ποσού  4.950 €  σύμφωνα 

με το άρθρο 15 παρ. 8 του ΠΔ28/80 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν  υπόψη και το Ν. 4250/2014 άρθ. 3 

<Απλούστευση διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου > 

 

ΑΡΘΡΟ  11
ο
 
 

Κριτήρια Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

 

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

τα παρακάτω δικαιολογητικά 

α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις . 

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) Δήλωση 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 
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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. 

 

Άρθρο 12
ο
: Σύμβαση 

 

Οι  ανάδοχοι  µετά  την  κατά  νόµο  έγκριση  του  αποτελέσµατος  αυτής,  είναι  

υποχρεωµένοι  να προσέλθουν  σε  ορισµένο  τόπο  και  χρόνο,  όχι  µικρότερο  των  

πέντε  (5) ηµερών  ούτε  μεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών, προς υπογραφή της 

σύµβασης και να καταθέσουν την κατά το άρθρο 7 της παρούσης, εγγύηση για την 

καλή εκτέλεση αυτής.  

Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να 

υπογράψει τη σχετική  σύµβαση  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την  

κατακύρωση  ή  ανάθεση  που  έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που 

απορρέει από αυτήν.  

Η  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  από  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού  της  

παρούσας εργασίας, ως την εξάντληση των προυπολογισθέντων χρημάτων για κάθε 

βασική ομάδα επισκευών και  πάντως  όχι  πέραν  της  κατακύρωσης  του  διεθνούς  

διαγωνισμού  που  θα  διενεργηθεί  για  το επόμενο έτος. 
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ΑΡΘΡΟ 13
ο
: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης  

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε ποσοστό     5   % επί του 

προϋπολογισµού ανά κατηγορία ένταξης δαπάνης της προµήθειας όπως φαίνεται 

στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης µη συνυπολογιζοµένης της 

επιτευχθείσης έκπτωσης κατά τη δηµοπρασία.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την 

οριστική  παραλαβή  των  επισκευασµένων  µηχανικών  µερών  και  τη  λήξη  της  

εγγύησης  καλής λειτουργίας η οποία τα συνοδεύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
: Εγγύηση επισκευών  

 

Ο χρόνος  εγγύησης  µετά  την  πάροδο  του  οποίου  διενεργείται  η  οριστική  

παραλαβή  των επισκευών µετά ανταλλακτικών καθώς & η προμήθεια αυτών, θα 

καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων, ο οποίος ορίζεται ως την 

31/12/2014.  

Κάθε  βλάβη  ή  και  κακοτεχνία  που  θα  παρουσιάζεται  µέσα  στο  χρονικό  

διάστηµα  αυτό οφειλόµενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία 

υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του 

κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με  την άμεση  αλλαγή  του  

προβληματικού  ανταλλακτικού  το  συντοµότερο  από  της  ειδοποίησης  της 

υπηρεσίας.  

Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλoνται στον προµηθευτή οι νόµιµες 

κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
: Παραλαβή & παράδοση εργασιών – ανταλλακτικών – Χρόνος 

παράδοσης 

 

Η παραλαβή των επισκευασµένων µερών ή & των ανταλλακτικών θα γίνεται από 

την αρµόδια επιτροπή παραλαβής και µετά από δοκιµές και έλεγχο αυτών κατά την 

κρίση της.  

Η προθεσµία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή µετά από συµφωνία µε την 

υπηρεσία και θα  εξαρτάται  από  την  έκταση  και  σοβαρότητα  αυτής  ενώ  η  

παράδοση  θα  µπορεί  να  είναι  και τµηµατική. 
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ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : Τρόπος πληρωµής  

 

Οι τιµές µονάδας του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σε 

όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καµία 

αναθεώρηση υπόκεινται.  

Η πληρωµή θα γίνεται  µε  εντάλµατα  που  θα  εκδίδονται  µε  τις  διαδικασίες  που  

διέπουν  τη λειτουργία  των  ΟΤΑ  µετά  από  κάθε  παραλαβή  επισκευής  ή  την  

παραλαβή  των  εκάστοτε παραγγελθέντων ανταλλακτικών από την αρµόδια 

επιτροπή.  

Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς 

την ποιότητα της  επισκευής  και  τα  χρησιµοποιούµενα  ανταλλακτικά,  θα  

καταβάλλεται  στον  προµηθευτή  η  αξία του εκάστοτε τιµολογίου.  

Ο ∆ήµος δύναται  µετά  την  οριστική  διάγνωση  της  εκάστοτε  βλάβης  από  τον  

µειοδότη  σε συνεργασία µε την οριζόµενη από το ∆ήµο Επίβλεψη, και τη σύνταξή 

της προσφοράς του µειοδότη για την επισκευή – συντήρηση µετά ή άνευ 

ανταλλακτικών, να αποφασίσει να µην προχωρήσει στην αποκατάσταση  αυτής  και  

απλώς  να  καταβάλει  στον  µειοδότη  την  αξία  της  εργασίας  του  έως  τη φάση  

της  διάγνωσης  της  βλάβης  αφού  ο  µειοδότης  παραδώσει  στο  ∆ήµο  το  

ελεγµένο  µηχανικό µέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
: Ποιότητα υλικών 

 

Οι εργασίες & τα ανταλλακτικά θα είναι αρίστης ποιότητας.  

Ο ∆ήµος  διατηρεί  το  δικαίωµα  να  ελέγχει  τα  δείγµατα  των  προσφεροµένων  

ειδών  να  στέλνει αυτά  κατά  την  κρίση  του  σε  οποιοδήποτε  εργαστήριο  για  

εξακρίβωση  των  τεχνικών  τους χαρακτηριστικών, µε δαπάνη των προµηθευτών.  

  

ΑΡΘΡΟ 18
ο
:  Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση ανάδοχου - Παράταση εργασιών  

 

Για κάθε µέρα υπέρβασης της τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας παράδοσης 

ορίζεται ποινική ρήτρα (100  ΕΥΡΩ) η οποία επιβάλλεται  στον  προµηθευτή  µε  

απόφαση  ∆ηµάρχου  µετά  από αιτιολογηµένη έκθεση της υπηρεσίας.  
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Ο ∆ήµος  διατηρεί  το  δικαίωµα  να  κηρύξει  τον  προµηθευτή  έκπτωτο  µε  όλες  

τις  σχετικές συνέπειες σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Π.∆. 28/80 .  

Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, 

παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά  υλικά  µέσα  στον  προβλεπόµενο  

συµβατικό  χρόνο  ή  στον  χρόνο  παράτασης  που  του δόθηκε.  

Παράταση της προθεσµίας παράδοσης δίδεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µετά από εισήγηση της υπηρεσίας , σύµφωνα µε το άρθρο 41 παρ. 7 

του Π.∆. 28/80 . 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
: Ειδικοί όροι  

 

Οι  µειοδότες  δεν  θα  ενεργούν  αυτοβούλως  στην  αποσυναρµολόγηση  των  προς  

επισκευή µερών,  στην  διάγνωση  βλαβών,  στην  αποξήλωση  ανταλλακτικών,  στη  

λήψη  απόφασης  για  την επισκευή,  στην  εφαρµογή  νέων  ανταλλακτικών,  στην  

επανασυναρµολόγηση  των  προς  επισκευή µερών και γενικά στην επισκευή χωρίς 

σε κάθε περίπτωση τη σύµφωνη γνώµη της Επίβλεψης.  

1.  Η  διαδικασία  που  θα  ακολουθείται  για  την  επισκευή  -  συντήρηση  όλων  

των  οχημάτων-μηχανημάτων της μελέτης είναι η ακόλουθη :  

• Το Τμήμα ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων (Γραφείο  Κίνησης) θα 

εκδίδει  «∆ελτίο  ή Εντολή  Επιθεωρήσεως  και  Επισκευής  οχήματος»  που  

θα  αναγράφει  περιληπτικά  το  είδος  των απαιτούμενων εργασιών 

συντήρησης και επισκευής και θα το προωθεί στο ∆ημοτικό Συνεργείο. Το 

∆ημοτικό Συνεργείο, κατόπιν αιτιολογημένης βεβαίωσης ότι αδυνατεί να 

εκτελέσει εν μέρει ή στο σύνολο τις συγκεκριμένες εργασίες συντήρησης και 

επισκευής και ότι αυτές πρέπει να ανατεθούν σε ιδιωτικό  συνεργείο,  

εκδίδει  «∆ελτίο  Τεχνικής Επιθεώρησης  και επισκευής οχήματος». Η 

αρμόδια  επιτροπή  (όπως έχει οριστεί με την 104/14 απόφαση Δημάρχου)  

προωθεί  το «∆ελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής οχήματος» στο 

συνεργαζόμενο ιδιωτικό συνεργείο για την επισκευή – συντήρηση κ.λ.π. του 

οχήματος. 

• Το  ιδιωτικό  συνεργείο  υποχρεούται  εντός  είκοσι  τεσσάρων  (24)  ωρών  

από  την  λήψη  του εντύπου «∆ελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής 

οχήματος» από την υπηρεσία να προβεί στις  απαραίτητες  ενέργειες  για  

την  τεχνική  επιθεώρησή  του  οχήματος,  τον  εντοπισμό  της βλάβης και τον 

προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και 

ανταλλακτικών.  

• Στη  συνέχεια  υποχρεούται  να  συμπληρώσει  στο  «∆ελτίο  Τεχνικής  

Επιθεώρησης  και Επισκευής του Οχήματος» τις τεχνικές διαπιστώσεις που 

έκανε κατά τον έλεγχο του οχήματος, όλες τις επισκευαστικές  εργασίες  ή  

εργασίες  συντήρησης  που  απαιτούνται  (ανάλυση  σε  ώρες εργασίας  και  
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συνολική  δαπάνη),  καθώς  και  τα  εξαρτήματα,  ανταλλακτικά  κλπ  που  θα 

χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες δαπάνες.  

• Το ∆ελτίο 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  «∆ελτίου  της  Τεχνικής  Επιθεώρησης  

και  επισκευής  του οχήματος», ο πάροχος υποχρεούται να επισκευάσει το 

όχημα ή να αντικαταστήσει εξαρτήματα κλπ με  χρήση  νέων  ανταλλακτικών  

εντός  του  επόμενου  48ώρου  (εκτός  αν  αυτό  θα  πρέπει  να παραγγελθεί 

από το εξωτερικό και στην περίπτωση αυτή ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει 

να έχει καθοριστεί με υπεύθυνη δήλωση κατά την κατάθεση των 

δικαιολογητικών με την προσφορά του διαγωνιζόμενου) και σε περίπτωση 

που η βλάβη είναι μεγάλη να προσδιορίσει τον χρόνο επισκευής του  

οχήματος  κατά  την  συμπλήρωση  του  «∆ΕΛΤΙΟΥ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  

ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ».  

 

Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά, φωτοαντίγραφα δε 

των ανωτέρω  εντύπων  θα  υποβάλλονται  στην  διεύθυνση  οικονομικών  

υπηρεσιών  συνοδεύοντας το αντίστοχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής.  

Για τα οχήματα που διαθέτει ο ∆ήμος μας, και δεν υπάρχει πλέον αντιπροσωπεία 

στη χώρα μας, ούτε  υπάρχουν  ανταλλακτικά, γνήσια ή άλλων εταιρειών με  τα  ίδια  

τεχνικά  χαρακτηριστικά,  ο μειοδότης μπορεί να προτείνει μεταχειρισμένα 

ανταλλακτικά με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.  

Η γραπτή  επικοινωνία  μεταξύ  ∆ήμου  &  μειοδότη,  εάν  δεν  μπορεί  να  γίνει  

διαφορετικά,  θα διακινείται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) & θα είναι δεσμευτική για 

τα συμβαλλόμενα μέρη.  

  

2.  Επισημαίνεται ότι ο ∆ήμος: 

• Έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή 

κατασκευαστή του εκάστοτε οχήματος το οποίο προορίζεται προς 

συντήρηση και επισκευή, να εξετάζει την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε 

φορά εργασιών, την καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών, έτσι 

ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας του 

συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα πλαίσια των 

προδιαγραφών της λειτουργία του εν λόγω οχήματος.  

• Διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων 

τιμών, είτε αρχικά είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης.  

• 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 από τον ανάδοχο 

σε συνεργασία με την οριζόμενη από το ∆ήμο Υπηρεσία και τη σύνταξη του 

∆ελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος μετά  ή  άνευ  ανταλλακτικών  
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(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 ∆ήμο το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην 

κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.  

 

3.  Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν 

ανταποκρίνεται στις  συμβατικές  τεχνικές  προδιαγραφές  ή  εμφανίζονται  

ελαττώματα  κλπ  ο  ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος  να  αντικαταστήσει  ή  να  

βελτιώσει  αυτά,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  και εάν  δεν  

συμμορφωθεί  με  αυτό  εντός  οριζόμενης  από  την  Υπηρεσία  προθεσμίας  ή  

παρέλθει  η παραπάνω  προθεσμία  και  δεν  ενεργήσει  για  την  επισκευή  της  

βλάβης,  τότε  ο  ∆ήμος  μπορεί  να αγοράσει τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά 

υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό  μέρος  και  να  

χρεώσει  την  αξία  του  τιμολογίου  στον  πάροχο  με  κράτηση  από  τον 

λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

 

4. 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.  

 

5. Επίσης  είναι  υπεύθυνος  για  κάθε  ζημιά  που  πιθανόν  θα  γίνει  από  

υπαιτιότητα  του προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών. 

 

6. 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 

εκ των προτέρων. Αν ο διαγωνιζόμενος κρίνει ότι δεν καλύπτεται από τους 

συγκεκριμένους τιμοκαταλόγους της Υπηρεσίας για τις εργασίες και  τα  

ανταλλακτικά  που  θα  απαιτηθούν  μπορεί  να  καταθέσει  κατά  την  κρίση  του  

επιπλέον τιμοκαταλόγους αποκλειστικά και μόνο για εργασίες και ανταλλακτικά 

που δεν περιέχονται στους τιμοκαταλόγους της Υπηρεσίας.  
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7. 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.  

 

8. 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 κάποιοι  

από τις παραπάνω προϋποθέσεις ο ∆ήμος μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 20
ο
:Τεχνικές & Επαγγελματικές ικανότητες αναδόχου 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τα ακόλουθα: 

 

1. Κατάλογο 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. 

 

2.Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό 

που διαθέτει για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Ελάχιστη απαίτηση : 

 

α) Γερανογέφυρα. 

β) Πεντακόσια τ.μ. χώρος επισκευών . 

γ) Πλήρες Βαφείο. 
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3. Κατάσταση με τα μέτρα που λαμβάνει ο πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση 

της ποιότητας και του εξοπλισμού μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του. 

 

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 

 

ΑΡΘΡΟ 21°: Φόροι-τέλη 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που 

ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Δήμο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  22
ο
 

Χρόνος  και  τόπος  υποβολής  προσφορών 

 

Οι  προσφορές  πρέπει  να  κατατεθούν  ενώπιον  της  αρμόδιας  υπηρεσίας    την  

…….. του  μηνός  ………. ημέρα  ……….   του  έτους  2014   και  ώρα  από ……….π.μ   

έως ……..π.μ          
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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 :     

 

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  
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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 23
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  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 Δήμου 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)............................................................. (…..%)  
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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, 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.  

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. 
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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 24
ο
    

Αποσφράγιση  προσφορών   

 

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών προβαίνει στην 

έναρξη αποσφράγισης την …………………….. του μηνός …………………….  του έτους 2014 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 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 
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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  25ο 

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, 

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, 
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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.  

 

ΑΡΘΡΟ  26ο 

Υπολογισμός ανηγμένης τιμής 

 

Στον υπολογισμό της ανοιγμένης τιμής λαμβάνονται υπ’ όψη : 

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

 

ΑΡΘΡΟ  27ο 

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. 

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 
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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 

Δημοτικό Συμβούλιο κατά περίπτωση. 

 

ΑΡΘΡΟ  28ο 

 

1. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 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 Δήμου 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 Δήμο ή επί 

σιωπηράς απόρριψής της ασκείται αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Τριμελές 

Διοικητικό 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  29ο 

Ανακοίνωση  κατακύρωσης-Δημοσίευση σύμβασης 

 

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.  
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ΑΡΘΡΟ  30ο 

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  31ο 

Προαίρεση της σύμβασης: ΟΧΙ 

ΑΡΘΡΟ 32ο 

Όλα  τα  έγγραφα  που  απαιτούνται  για  την  διενέργεια  και  συμμετοχή  στον  

διαγωνισμό  πρέπει 

να  είναι  στην  Ελληνική  γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ  33ο 

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 : 

6. ΦΕΚ Δημοσίευση ………. 

7. ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  

8. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  

9. ΧΤΥΠΟΣ  

10. ΠΑΛΜΟΣ 
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ΑΡΘΡΟ  34ο 

Διαφορές  διακήρυξης - νόμων 

 

Όταν  η  διακήρυξη  έχει  ασάφεια  υπερισχύει το Π.Δ 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.Δ 60/07 και του ΠΔ28/80, ως ανωτέρω, εφόσον συμβιβάζονται με την 

Οδηγία 2004/18/ΕΚ. 

 

ΑΡΘΡΟ  35ο 

Η  επιτροπή  διενέργειας  του  διαγωνισμού  και αξιολόγησης   των  προσφορών  ορίστηκε  

με  την  υπ’ αριθμόν  10/ 2014  απόφαση  της Ο.Ε. του Δήμου .(άρθρο 72 παρ. 1 (ε) του 

Ν3852/2010). 

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

σύμβαση. 

 

3) Ψηφίζει πίστωση ποσού ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (99.000,00 €) 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) σε βάρος του ΚΑ: 02.20.6263.001 του  

εγκεκριμένου προϋπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2014 για την κάλυψη της δαπάνης. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  74/2014 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.  

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
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Ακριβές Αντίγραφο                                       

Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          

Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  

 

               Λεβαντή Εμμανολία 

 

Εσωτερική Διανομή : 

1. Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης 

2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

3. Αντιδήμαρχο Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού 

4. Δ/νση Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού/Τμήμα Διαχείρισης και 

Συντήρησης Οχημάτων 

5. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 

6. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

7. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

8. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
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