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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της συντήρησης και
επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων του, και αφορά πάσης φύσης εργασίες επισκευής καθώς
και την προμήθεια των ανταλλακτικών και ελαστικών των δημοτικών οχημάτων και Μ.Ε. του
Δήμου Ιθάκης, συνολικής δαπάνης 72.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, σύμφωνα
με το άρθρ.117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή, άρθρ.86 του Ν.4412/2016), Οι προσφορές για τις εργασίες και για τα ανταλλακτικά θα
δίδονται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό:
α) επί της αξίας της εργατοώρας και β) επί της αξίας των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν
επί του τιμοκαταλόγου της εταιρείας ο οποίος θα επισυναφθεί στην προσφορά για την κάθε ομάδα
εργασιών και οχημάτων.
Αρ.12/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιθάκης.
ΑΔΑΜ: 19REQ004522467.
CPV: 50000000-5, 34300000-0, 34350000-5
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ (ΑΦΜ 090125733)
Οδός: Σπύρου Ράζου 138
Ταχ.Κωδ.: 28300
Τηλ.: 2674023920
Telefax: 2674023921
Κωδικός NUTS: EL623
E-mail: i.thoma@ithaki.gr
Ιστοσελίδα: www.ithaki.gr
Το σύνολο του προϋπολογισμού για την εν λόγω σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 72.700,00 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από τακτικά έσοδα και ανταποδοτικά τέλη
της Καθαριότητας και της Ύδρευσης του Δήμου Ιθάκης. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στο Δημοτικό
κατάστημα του Δήμου Ιθάκης (Σπύρου Ράζου 138, Βαθύ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών, (που ορίστηκε με την αρ.11/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ιθάκης), την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00 πμ και ώρα
λήξης παραλαβής προσφορών 11.00 πμ.
Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Προκαταρτική προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης), αναρτάται στο πρόγραμμα
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«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σε μία ημερήσια εφημερίδα και μία εβδομαδιαία του νομού Κεφαλληνίας, στην ιστοσελίδα
του (www.ithaki.gr) και τοιχοκολλείται στο Δημοτικό κατάστημα.
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν, σε όλους τους προσφέροντες που
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο (2) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Οι πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ιθάκης (Πλατεία Εθνικής
Αντίστασης, Βαθύ, τηλ. 2674033481, FAX: 2674033387) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών.
Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν στο σύνολο της προμήθειας που ζητείται. Η προσφερόμενη τιμή
δίνεται σε ευρώ. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν
επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.
Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για διάστημα έξι μηνών, από την ημέρα διενέργειας
του διαγωνισμού.
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε
άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της
σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με το άρθρο 19 της
υπ’αριθ.12/2019 διακήρυξης/μελέτης
Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται σε χώρους που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή.
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016, μετά την παραλαβή
των υλικών.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάσει τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116
και 117, Του Ν.3463/2006, Του Ν.3852/2010, του Ν.4555/2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
Να δημοσιευτεί:
1. «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», 2. «ΚΗΜΔΗΣ»,
3. Ιστοσελίδα του Δήμου Ιθάκης (www.ithaki.gr)
4. Τοιχοκόλληση στο Δημοτικό κατάστημα και
5. Στις εφημερίδες «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ», «ΧΡΟΝΙΚΑ»
του νομού Κεφαλληνίας.
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ΑΡ.ΜΕΛ: 12/2019

ΜΕΛΕΤΗ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2019 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΟΥΛΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»

(A.M.

12 /2019)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Ιθάκης να προβεί στην συντήρηση
και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του, και αφορά πάσης φύσης εργασίες
επισκευής καθώς και την προμήθεια των ανταλλακτικών, η οποία κρίνεται απαραίτητη
για την εύρυθμη λειτουργία του στόλου οχημάτων και Μ.Ε. του Δήμου μας, καθώς και
των υπηρεσιών της Καθαριότητας, ύδρευσης, των Έργων, κλπ.
Επίσης, αφορά στην προμήθεια των απαραιτήτων ελαστικών και της εργασίας
συντήρησης αυτών.
1) Επισκευή συντήρηση αυτοκινήτων και μηχανημάτων CPV : 50000000-5
2) Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων CPV : 34300000-0
3) Προμήθεια ελαστικών CPV : 34350000-5
Ο Δήμος έχει στην κατοχή του οχήματα - μηχανήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται
απορριμματοφόρα, φορτηγά, μηχανήματα έργων, επιβατικά, λεωφορεία κλπ. ‘όπως
αυτά αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα Α .
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

8060.45Β*5103-502760

ZCFAIAD0002272267

225/75R 17,5

6

8060.45B*510501878

ZCFAED0002270625

265/75R 19,5

6

4HK1
A3GB14B1/V10779

JAAN1R75L77100362
ZCFC509000/5594433

215/75 R 17,5
195/ 75R 16C

6
6

L50.095/1

B440II K17372X

VSKL5014VPA371143

215/75 R 16

6

A50C15
416CDI
ARTEMIA
BYTLY M 10

50FIM8140N*4320-3829918

ZCFC50A005448438

195/75 R 16

6

G1298150524424

WDB9046131R374641

195/ 70 R 15

6

*F4AE3681A*P108*0415110*

ZCA1VM1302513306

315/70 R 22,5

6

IVECO HP MP
380E38H

B541 034554

WJME3TRS00 C136919

13 R 22,5

6

MATRIX

G4ED

KMHRM81CP2Y012830

185/ 65 R 14

4

COMATSU

WB93R-2UTILITI

S4D106-1Ft 0Z156

FKI93F21199

12,5/80-18 ΕΜΠΡΟΣ
16,9/28-13 ΠΙΣΩ

2
2

FOREDIL

AMBIENTE/RAM
EUROPE

U938824E 59/A3

6577

14,5-20

4

MATRIX

Q4ED

KMHPM81CP3U0920BB

185/ 65 R 14

4

INCA 1,4 VAN

AUD384301

VSSZZZ9KZ3R013163

175-65 R 14

4

DUCATU 1,8 Q

8,14043E+12

ZFA23000005760517

215/75 R 16 C
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Α/Α

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦ.

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΜΑΡΚΑ

1

ΚΗΥ-5861

5800 cc-35

FIAT IVECO

2

ΚΗΥ-5872

5800 cc-35

IVECO SPA

3
4

ΚΗΙ-8912
ΚΗΙ-8905

4650cc-31
2700 cc-18

5

KHΗ-6825

3600cc-24

6

KHI-4911

2800 cc-18

7

KHI-4910

2800 cc-19

8

KHI-8908

5880cc-35

9

KHI-8901

10300 cc-90

10

KHI-4410

1600 cc-11

ISUZU
SIEMENS VDO
NISSAN
MOTOR
IBERIKA S.D
IVECO FIAT
MERSEDES
BENZ
IVECO SPA
MAGIROUS
EUROTRAKKER
380E3
HYUNDAI
MOTOR.C

11

ΜΕ-34620

4412 cc-97

12

ΜΕ-34621

3990 cc-130

13

ΚΗΙ-4918

1600 cc-11

14

ΚΗΙ-4916

1400 cc-10

15

ΚΗΥ-5883

2000 cc-18

16

ΚΗΥ-5876

2000 cc-17

17
18

ΚΗH-6826
KHO-6345

1400 cc -10
5958 cc-36

19

KHH-6823

10.308 cc-62

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

HYUNDAI
MOTOR.C
SEAT
FIAT AUTO
SPA
MITSUBISHI
MMC SITTIPOL
PEUGEOT 307
MERCEDES
IVECO
MAGIRUS

ΜΟΝΤΕΛΟ
EYROCARGO
ROSSI 100 E18
OSB
EYROCARGO
120 E18
RL 200
50C13

L200 007 4X4
TDI
3CKFW8
1314/42

4D56AN9355

MMBCNK740YD038733

205/75 R 16

4

KFW10FS883885287
36691410896476

VF33CKFW882402322
WDB67503315389304

4
6

4ZG

F3AE3681A

WJMM1VTH404331213

195/65 R 15
10R 22,5
385/65 R 22,5 ΠΙΣΩ
315/80 R 22,5
ΕΜΠΡΟΣ

5

6
6

Όλα τα παραπάνω οχήματα – μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων
κατασκευής,
χρειάζονται για την συντήρηση και επισκευή τους, το αντίστοιχο και ανάλογο
για κάθε
περίπτωση ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει στο συγκεκριμένο μοντέλο
οχήματος–
μηχανήματος.
Οι προσφορές για τις εργασίες και για τα ανταλλακτικά θα δίδονται σε
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό:
α) επί της αξίας της εργατοώρας η οποία υπολογίζεται ανάλογα με την
εργασία στον παρακάτω πίνακα Β
ΠΙΝΑΚΑΣ Β

Α/Α

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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Συντήρηση και Επισκευή κινητήρων

Δαπάνη Εργασίας ανά ώρα
(χωρίς ΦΠΑ ) Ευρώ /Ώρα

Εφαρμογή κουζινέτων
Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων
Πλάνισµα καπακιού
Πλάνισµα κορµού κινητήρα
Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών και εφαρμογή
πείρων
Αντικατάσταση χιτωνίων
Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή
Αλλαγή οδηγών βαλβίδων
Αλλαγή εδρών βαλβίδων
Φλάντζες τσιµούχες
Ελατήρια
Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων
Ρύθμιση βαλβίδων

6

Αλλαγή αντλίας νερού
Έλεγχος - επισκευή αντλίας πετρελαίου
Καθαρισµός ακροφυσίων ψεκασµού
Επισκευή υπερσυμπιεστή
Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου
Έλεγχος καυσαερίων
Αποσυναρμολόγηση - συναρμολόγηση, βαφή κινητήρα
Επισκευή ψυγείου
Ρεκτιφιέ στροφάλου

2

Συντήρηση και επισκευή κιβωτίων ταχυτήτων
Αλλαγή Φουρκέτας
Αλλαγή συγχρονιζέ
Αλλαγή ρουλεμάν
Αλλαγή γραναζιών
Επισκευή αργό γρήγορο
Φλάντζες τσιµούχες
Πρωτεύων άξονας κοµπλέ
Δευτερεύων άξονας κοµπλέ
Σταυροί ταχυτήτων
Σταθερά ταχυτήτων
Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων
Αλλαγή αντλίας λεβιέ

3

Συντήρηση και επισκευή συµπλέκτη
Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη
Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη
Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν
Ζεύγη φερμουϊτ
Επισκευή δίσκου
Επισκευή πλατώ
Αλλαγή φυσούνας

7

4

Συντήρηση και επισκευή αναρτήσεων ( σούστες,
αποσβεστήρας κραδασμών )
Αλλαγή αμορτισέρ
Αλλαγή – επισκευή σούστες
Αλλαγή μπρακέτα
Αλλαγή συνεμπλόκ
Αλλαγή κόντρες κλπ.

5

Συντήρηση και επισκευή εμπρόσθιου συστήματος
Ακραξόνιο
Πείρος ακραξονίου
Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων
Ρουλεμάν μουαγιέ
Τσιμούχες μουαγιέ
Ροδέλες
Ροδέλες μεταλλικές
Γλίστρες - κουζινέτα
Τάπες πειροδακτυλίων
Γρασσαδοράκια
Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας
Έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης
Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού
Έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως

6

Συντήρηση και επισκευή
αεροσυμπιεστών
Στρόφαλος
Ρουλεμάν
Ελατήρια κομφλέρ , σετ
Δακτυλίδια
Μπιέλες

8

Σετ ελατήρια
Σετ φλάντζες
Σκάστρα κομφλέρ
Σετ φλάντζες κομφλέρ
Σετ ελατήρια κομφλέρ
Βαλβίδα κομφλέρ
Χιτώνιο κομφλέρ
Φίλτρα

7

Συντήρηση και επισκευή διαφορικού
Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα
Επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων - ημιαξονίων
Φλάντζες τσιμούχες

8

Συντήρηση και επισκευή καμπίνας
Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής
Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου
Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης

9

Γενικό service
Γενικό service (τακτικός έλεγχος)
Γενικό service (έλεγχος εξαμήνου)
Γενικό service (ετήσιος έλεγχος)

10

Συντήρηση και επισκευή
υπερκατασκευών
Εργασία συντήρησης – επισκευής
υπερκατασκευών

11

Γενικές εργασίες
Εργασία διαφόρων επισκευών μηχανολογικών μερών
και συστημάτων πέδησης

9

12

Εργασίες φανοποιίας - βαφής
Αλλαγή κολλητού παμπρίζ επιβατικού
Αλλαγή κολλητού παμπρίζ φορτηγού
Αλλαγή παμπρίζ Μ.Ε.
Αλλαγή με λάστιχο παμπρίζ επιβατικού
Αλλαγή με λάστιχο παμπρίζ φορτηγού
Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούμενου
Αλλαγή προφυλακτήρα
Αλλαγή σκαλοπατιού καμπίνας
Αλλαγή γρύλου τζαμιού
Αμμοβολή υπερκατασκευής
απορριμματοφόρου
Βαφή επιβατικού αυτοκινήτου
Βαφή φορτηγού αυτοκινήτου
Βαφή Μ.Ε.
Επισκευή κλειδαριάς πόρτας
Γενικές εργασίες φανοποιίας
Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσματος
Τοποθέτηση γραμμάτων & κίτρινης λωρίδας

13

Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων
Έλεγχος σωστής λειτουργίας για έκδοση
πιστοποιητικού ταχογράφου για χρήση ΚΤΕΟ
Βεβαίωση σωστής λειτουργίας ταχογράφου
Πιστοποίηση – βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου
Εργασίες διαφόρων επισκευών –
συντήρησης ταχογράφων

10

14

Εργασίες επισκευής – συντήρησης συστήματος
κλιματισμού και καυστήρων οχημάτων
Εργασίες διάφορες επισκευής – συντήρησης
συστήματος κλιματισμού και καυστήρων οχημάτων

15

Εργασίες μηχανουργικές για επισκευή
– συντήρηση οχημάτων
Εργασίες μηχανουργικές για διάφορες επισκευές –
συντηρήσεις οχημάτων

16

Εργασίες ηλεκτρολογικών συστημάτων οχημάτων
Εργασίες διαφόρων επισκευών –
συντήρησης ηλεκτρολόγου οχημάτων

17

Συντήρηση και Επισκευή ελαστικών
Επισκευή ελαστικού (με μικρό μανσόν)
εντός του καταστήματος
Επισκευή ελαστικού (με μεσαίο μανσόν)
εντός του καταστήματος
Επισκευή ελαστικού (με μεγάλο μανσόν)
εντός του καταστήματος
Επισκευή ελαστικού εκτός του καταστήματος στον
τόπο της βλάβης (με μικρό μανσόν)
Επισκευή ελαστικού εκτός του καταστήματος στον
τόπο της βλάβης (με μεσαίο μανσόν)
Επισκευή ελαστικού εκτός του καταστήματος στον
τόπο της βλάβης (με μεγάλο μανσόν)
Επισκευή ελαστικού φορτηγού με αεροθάλαμο
εντός του καταστήματος
Επισκευή ελαστικού φορτηγού με αεροθάλαμο
εκτός του καταστήματος
Επισκευή ελαστικού (εμπρός) μηχανημάτων έργου με
μεσαίο μανσόν, στο κατάστημα

Και

11

β) επί της αξίας των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν επί του
τιμοκαταλόγου της εταιρείας ο οποίος θα επισυναφθεί στην προσφορά
για την κάθε Ομάδα εργασιών και οχημάτων.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν, τις λίστες των γνήσιων,
εργοστασιακών ανταλλακτικών της επίσημης αντιπροσωπείας με τιμή
τεμαχίου για κάθε
ανταλλακτικό, όπου αυτό απαιτείται ανά Ομάδα και όχημα.
Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι
χρόνοι παράδοσης των ανταλλακτικών, καθώς και των απαιτούμενων
εργασιών να είναι πολύ μικροί, από την στιγμή της παραγγελίας των
ανταλλακτικών και την εισαγωγή των οχημάτων στο συνεργείο αντίστοιχα.
Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά θα παραδίδονται μόνο κατόπιν συγκεκριμένης
παραγγελίας που θα προκύπτει μετά από βλάβη ή προληπτική συντήρηση
του κάθε οχήματος. Οι ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν
επακριβώς εκ’ των προτέρων και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην
εξαντλήσει όλο το ποσό του

προϋπολογισμού

αν δεν προκύψουν

πραγματικές ανάγκες σε εργασίες & ανταλλακτικά.
Οι σχετικές πιστώσεις του Δήμου μας με τους κωδικούς αριθμούς για τις
εργασίες και την προμήθεια των ανταλλακτικών είναι:
1- Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών μέσων
Κ.Α : 10/6263.02 ποσό 3.000,00 €

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.: 20/6263.08 ποσό 14.700,00 €

ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α.: 25/6263.05 ποσό 2.000,00 €

ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Κ.Α.: 30/6263.01 ποσό 2.000,00 €

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.: 30/6264.01 ποσό 5.000,00 €

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.: 35/6263.01 ποσό 5.000,00 €

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ 31.700,00 €
2- Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων & Ελαστικά
Κ.Α : 10/6671.01 ποσό 5.000,00 €

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
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Κ.Α : 10/6671.02 ποσό 2.000,00 € Ελαστικά ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
Κ.Α.: 20/6671.03 ποσό 10.000,00 €

ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α.: 20/6671.01 ποσό 5.000,00 € Ελαστικά

ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α.: 25/6671.02 ποσό 2.000,00 €

ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Κ.Α.: 25/6671.01 ποσό 1.000,00 € Ελαστικά

ΑΝΤΑΠ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Κ.Α.: 30/6671.01 ποσό 3.000,00 €

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.: 30/6672.02 ποσό 3.000,00 €

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.: 30/6671.02 ποσό 6.000,00 € Ελαστικά

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.: 35/6671.01 ποσό 3.000,00 €

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.: 35/6671.02 ποσό 1.000,00 € Ελαστικά

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ 41.000,00 €
Ο προϋπολογισμός της εργασίας και της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
#
58.629,03 €# πλέον # 14.070,97 € # για Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή συνολικά #
72.700,00 €#
και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας και προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με
τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς και σύμφωνα με το
άρθρο 117 παρ1 Ν.4412/2016 ,την απόφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-375 & την τροποποιητική της
4993/745/24-4-75

&

το

άρθρο

Ι

του

Ν.Δ/τος2396/53

,

Ν.2505/1997/τ.Α΄/107,Ν.2539/97/
Τα΄/244 , του Ν.3463/2006/τ. Α΄/114-«Κύρωση του Κώδικα Δήμων &
Κοινοτήτων.

ΙΘΑΚΗ
14/02/2019
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γερ.

ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΘΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»

(A.M. 12/2019)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Επειδή η προμέτρηση των εργασιών και ανταλλακτικών είναι αδύνατη λόγω
του ότι δεν μπορεί να είναι γνωστό εκ των προτέρων τι εργασίες και
ανταλλακτικά μπορεί να απαιτηθούν , ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της
παρούσης

δεν

περιλαμβάνει

ποσότητες

των

επιμέρους

εργασιών

ανταλλακτικών, ελαστικών , αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου
κάθε ομάδας .
EΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(ΜΕ ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΚΑΤ΄ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

31.700

ΚΑΤ΄ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

26.000

ΚΑΤ΄ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

15.000

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΙΘΑΚΗ
14/02/2019
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γερ.

ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΘΑΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»

(A.M.

12/2019)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής, και οι οποίες
πιθανόν να προκύψουν κατά το έτος 2019, δίδονται ενδεικτικά ομαδοποιημένες
παρακάτω.
(Οι κυριότερες εργασίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την
αποπεράτωσή τους και δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες που
τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν).
ΠΙΝΑΚΑΣ Β

Α/Α

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δαπάνη Εργασίας ανά ώρα
(χωρίς ΦΠΑ ) Ευρώ / Ώρα

1

Συντήρηση και Επισκευή κινητήρων

40 ευρώ /ώρα

Εφαρμογή κουζινέτων
Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων
Πλάνισµα καπακιού
Πλάνισµα κορµού κινητήρα
Αλλαγή δακτυλιδιών µμπιελών και
εφαρμογή πείρων
Αντικατάσταση χιτωνίων
Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και
εφαρμογή
Αλλαγή οδηγών βαλβίδων
Αλλαγή εδρών βαλβίδων
Φλάντζες τσιμούχες
Ελατήρια
Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων
Ρύθμιση βαλβίδων
Αλλαγή αντλίας νερού

16

Έλεγχος - επισκευή αντλίας πετρελαίου
Καθαρισµός ακροφυσίων ψεκασµού
Επισκευή υπερσυμπιεστή
Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου
Έλεγχος καυσαερίων
Αποσυναρμολόγηση - συναρμολόγηση,
βαφή κινητήρα
Επισκευή ψυγείου
Ρεκτιφιέ στροφάλου

2

Συντήρηση και επισκευή κιβωτίων
ταχυτήτων

40 ευρώ /ώρα

Αλλαγή Φουρκέτας
Αλλαγή συγχρονιζέ
Αλλαγή ρουλεμάν
Αλλαγή γραναζιών
Επισκευή αργό γρήγορο
Φλάντζες τσιµούχες
Πρωτεύων άξονας κοµπλέ
Δευτερεύων άξονας κοµπλέ
Σταυροί ταχυτήτων
Σταθερά ταχυτήτων
Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων
Αλλαγή αντλίας λεβιέ

3

Συντήρηση και επισκευή συµπλέκτη

40 ευρώ /ώρα

Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη
Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη
Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν
Ζεύγη φερμουϊτ
Επισκευή δίσκου
Επισκευή πλατώ
Αλλαγή φυσούνας

4

Συντήρηση και επισκευή αναρτήσεων (
σούστες, αποσβεστήρας κραδασμών )

17

40 ευρώ /ώρα

Αλλαγή αμορτισέρ
Αλλαγή – επισκευή σούστες
Αλλαγή μπρακέτα
Αλλαγή συνεμπλόκ
Αλλαγή κόντρες κλπ.

5

Συντήρηση και επισκευή εμπρόσθιου
συστήματος

40 ευρώ /ώρα

Ακραξόνιο
Πείρος ακραξονίου
Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων
Ρουλεμάν μουαγιέ
Τσιμούχες μουαγιέ
Ροδέλες
Ροδέλες μεταλλικές
Γλίστρες - κουζινέτα
Τάπες πειροδακτυλίων
Γρασσαδοράκια
Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης
μπάρας
Έλεγχος – επισκευή μηχανισμού
διεύθυνσης
Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας
τιμονιού
Έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως

6

Συντήρηση και επισκευή
αεροσυμπιεστών

40 ευρώ /ώρα

Στρόφαλος
Ρουλεμάν
Ελατήρια κομφλέρ , σετ
Δακτυλίδια
Μπιέλες
Σετ ελατήρια
Σετ φλάντζες
Σκάστρα κομφλέρ
Σετ φλάντζες κομφλέρ
Σετ ελατήρια κομφλέρ

18

Βαλβίδα κομφλέρ
Χιτώνιο κομφλέρ
Φίλτρα

7

Συντήρηση και επισκευή διαφορικού

40 ευρώ /ώρα

Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα
Επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων ημιαξονίων
Φλάντζες τσιμούχες

8

Συντήρηση και επισκευή καμπίνας

40ευρώ / ώρα

Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής
Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου
Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης

9

Γενικό service

40ευρώ / ώρα

Γενικό service (τακτικός έλεγχος)
Γενικό service (έλεγχος εξαμήνου)
Γενικό service (ετήσιος έλεγχος)

10

Συντήρηση και επισκευή
υπερκατασκευών

40ευρώ / ώρα

Εργασία συντήρησης – επισκευής
υπερκατασκευών

11

Γενικές εργασίες

40ευρώ / ώρα

Εργασία διαφόρων επισκευών
μηχανολογικών μερών και συστημάτων
πέδησης

12

Εργασίες φανοποιίας - βαφής

40 ευρώ / ώρα

Αλλαγή κολλητού παμπρίζ επιβατικού
Αλλαγή κολλητού παμπρίζ φορτηγού
Αλλαγή παμπρίζ Μ.Ε.
Αλλαγή με λάστιχο παμπρίζ επιβατικού
Αλλαγή με λάστιχο παμπρίζ φορτηγού
Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούμενου
Αλλαγή προφυλακτήρα

19

Αλλαγή σκαλοπατιού καμπίνας
Αλλαγή γρύλου τζαμιού
Αμμοβολή υπερκατασκευής
απορριμματοφόρου
Βαφή επιβατικού αυτοκινήτου
Βαφή φορτηγού αυτοκινήτου
Βαφή Μ.Ε.
Επισκευή κλειδαριάς πόρτας
Γενικές εργασίες φανοποιίας
Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσματος
Τοποθέτηση γραμμάτων & κίτρινης
λωρίδας

13

14

Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων
Έλεγχος σωστής λειτουργίας για έκδοση
πιστοποιητικού ταχογράφου για χρήση
ΚΤΕΟ

70 ευρώ / τεμ

Βεβαίωση σωστής λειτουργίας
ταχογράφου

60 ευρώ / τεμ

Πιστοποίηση – βαθμονόμηση ψηφιακού
ταχογράφου

120 ευρώ / τεμ

Εργασίες διαφόρων επισκευών –
συντήρησης ταχογράφων

45 ευρώ / ώρα

Εργασίες επισκευής – συντήρησης
συστήματος κλιματισμού και
καυστήρων οχημάτων

45 ευρώ / ώρα

Εργασίες διάφορες επισκευής –
συντήρησης συστήματος κλιματισμού και
καυστήρων οχημάτων
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Εργασίες μηχανουργικές για επισκευή
– συντήρηση οχημάτων

50 ευρώ / ώρα

Εργασίες μηχανουργικές για διάφορες
επισκευές – συντηρήσεις οχημάτων
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Εργασίες ηλεκτρολογικών συστημάτων
οχημάτων

40 ευρώ / ώρα

Εργασίες διαφόρων επισκευών –
συντήρησης ηλεκτρολόγου οχημάτων

17

Συντήρηση και Επισκευή ελαστικών
Επισκευή ελαστικού (με μικρό μανσόν)
εντός του καταστήματος

20

20,00 ευρώ / τεμ

Επισκευή ελαστικού (με μεσαίο μανσόν)
εντός του καταστήματος

25,00 ευρώ/ τεμ

Επισκευή ελαστικού (με μεγάλο μανσόν)
εντός του καταστήματος

30,00ευρώ / τεμ

Επισκευή ελαστικού εκτός του
καταστήματος στον τόπο της βλάβης (με
μικρό μανσόν)

40,00 ευρώ / τεμ

Επισκευή ελαστικού εκτός του
καταστήματος στον τόπο της βλάβης (με
μεσαίο μανσόν)

50,00 ευρώ / τεμ

Επισκευή ελαστικού εκτός του
καταστήματος στον τόπο της βλάβης (με
μεγάλο μανσόν)

60,00 ευρώ / τεμ

Επισκευή ελαστικού φορτηγού με
αεροθάλαμο εντός του καταστήματος

40,00 ευρώ / τεμ

Επισκευή ελαστικού φορτηγού με
αεροθάλαμο εκτός του καταστήματος

70,00 ευρώ / τεμ

Επισκευή ελαστικού (εμπρός)
μηχανημάτων έργου με μεσαίο μανσόν,
στο κατάστημα

30,00 ευρώ / τεμ

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 – ΦΕΚ
147,Α΄8-8-16

Δημόσιες

Συμβάσεις

Έργων

Προμηθειών

και

Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Συγκεκριμένα θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου για τις ενδεικτικές εργασίες
που περιγράφονται στο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς που έχουν
υποχρέωση να συντάξουν οι συμμετέχοντες και με έκπτωση επί τοις εκατό.

α) επί της αξίας της εργατοώρας και
β) επί της αξίας των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν επί του
τιμοκαταλόγου της εταιρείας ο οποίος θα επισυναφθεί στην προσφορά
για την κάθε Ομάδα εργασιών και οχημάτων.

ΙΘΑΚΗ
14/02/2019
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γερ.

ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΘΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»

(A.M.

12/2019)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Άρθρο 1 ο – Αντικείμενο της Προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά την παροχή υπηρεσίας επισκευαστικών εργασιών και
προμήθεια
ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων – μηχανημάτων του
Δήμου Ιθάκης, η προμέτρηση των οποίων δεν καθίσταται δυνατή λόγω των
διαφορετικών κατασκευαστριών εταιρειών.
Η συνολική δαπάνη των ανωτέρω ενεργειών ( προμήθεια ανταλλακτικών και
εργασίες επισκευής) ανέρχεται στο ποσό των 72.700,00 € συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24% και θα
χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του 2019, βαρύνοντας του συγκεκριμένους
κωδικούς
πιστώσεων με τον τίτλο της παρούσας μελέτης.
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Άρθρο 2 ο – Ισχύουσες Διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις :
1. Του Ν. 3463/2006/τ. Α΄/114-«Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».
2. Του Ν. 4412/16-ΦΕΚ 147, Α΄ 8-8-16 ,του άρθρου 117 παρ. 1.
3.

Της

Απόφ.Υπ.Προεδρίας

3373/390/20-3-75&

την

τροποποιητική

της4993/745/24-4-75
4. ΤουΝ.2505/1997/τ.Α΄/107-Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας
,θέματα

Ο.Τ.Α.

5.

Ν.

Του

2539/97/

τ.

Α΄/244

Συγκρότηση

πρωτοβάθμιας

τοπικής

αυτοδιοίκησης.
6. καθώς και των σχετικών εγκυκλίων αποφάσεων και διαταγμάτων έστω και
αν δεν

αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3 ο – Τεχνικές Προδιαγραφές
Α. Προμήθεια ανταλλακτικών
Τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι αρίστης ποιότητας και κατασκευής, θα
βρίσκονται
σε καλή κατάσταση και θα προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους
κατασκευής. Θα
πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και θα αποδεικνύεται σε κάθε
περίπτωση πως
συνοδεύονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO, CE
κτλ. Θα
παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την
Υπηρεσία.
Ειδικότερα οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν στα
συνεργεία, διαγνωστική μονάδα που να καλύπτει τα αναφερόμενα στο
Παράρτημα Α οχήματα, για τα οποία θα προσκομίσει προσφορά, τζογόμετρο,
αμορτισερόμετρο (γραμμή ΚΤΕΟ), φρενόμετρο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση.
Β. Για την προμήθεια των ελαστικών
Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, γνωστού
και εύφημου οίκου της αγοράς, σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή που
ακολουθεί, η παράδοση των οποίων θα πραγματοποιηθεί επί των
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ζαντών των τροχών κάθε οχήματος, ζυγοσταθμισμένα, μετά από σχετική
ενημέρωση και συνεννόηση με την Υπηρεσία του Δήμου μας, σε κατάστημα
εξυπηρέτησης σε ακτίνα 25 χιλ. από την έδρα του Δήμου, χωρίς επιβάρυνση
οικονομική, εντός ωραρίου εργασίας του Δήμου της ιδίας ημέρας.
Σε όλα τα κάτωθι αναφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να αναγράφονται τα
παρακάτω
στοιχεία :
-Επωνυμία κατασκευαστή και εμπορική ονομασία του ελαστικού
-Διάσταση ελαστικού
-Nα αναγράφεται εάν φέρει αεροθάλαμο ή όχι
-Χώρα κατασκευής του ελαστικού
-Δείκτης φορτίου
-Δείκτης ταχύτητας
-Αναγραφή της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης αέρα
-Τετραψήφιος αριθμός περί της ημερομηνίας παραγωγής του.
Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών επιφυλάσσεται να ζητήσει δείγμα των
υπό
προμήθεια ειδών, σε ημερομηνία που θα γνωρίσει εγγράφως, σύμφωνα με
άρθρο της
διακήρυξης.
Τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει να είναι διαστάσεων ως αυτές
αναγράφονται στον
προϋπολογισμό της μελέτης ανά όχημα για το οποίο προορίζονται, να είναι
καινούρια
πρώτης ποιότητας μη αναγομωμένα, σε άριστη κατάσταση και να στερούνται
εργοστασιακών ελαττωμάτων.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ότι τα προς προμήθεια
ελαστικά τα οποία θα παραδοθούν θα είναι καινούρια και μη αναγομωμένα.
Κατά την ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών επισώτρων από τον
προμηθευτή, πρέπει να μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των (6) έξι μηνών, από την ημερομηνία παραγωγής τους, η οποία θα
αναγράφεται στα ελαστικά.
Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις
ελληνικές
24

κλιματολογικές συνθήκες.
Τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με
τους
κανονισμούς και τα πρότυπα της ETRTO. O προμηθευτής θα πρέπει να
βεβαιώσει ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει είναι πρώτης ποιότητας, ότι
στερούνται εργοστασιακών
ελαττωμάτων και δεν προέρχονται από αναγόμωση. Τα ελαστικά θα πρέπει
να έχουν
έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και την
Ελληνική νομοθεσία, να αναγράφεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα η
έγκριση CE, η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει την χώρα) και ο αριθμός
αναγνώρισης του ελαστικού. Επί των ελαστικών πρέπει να αναγράφονται όλα
τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με την ETRTO, το εργοστάσιο και η χώρα
παραγωγής τους.
Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τεχνική περιγραφή των
επισώτρων των
προμηθευτών,

τεχνικά

Prospectus

με

σχέδια

και

φωτογραφίες

των

ζητουμένων ελαστικών.
.

(ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ).
Οι διαστάσεις του πλάτους και της διαμέτρου των επισώτρων είναι
προδιαγραφόμενες
στην ETRTO και μπορούν να ελεγχθούν επί του ελαστικού που έχει
ζανταριστεί.
Κάθε ελαστικό επίσωτρο, όπου είναι αναγκαίο, να συνοδεύεται από ένα
προφυλακτήρα
αεροθαλάμου ο οποίος θα πρέπει να είναι συνεχούς τύπου, και τέτοιου
πλάτους και
μορφής, ώστε να προσαρμόζεται στα αντίστοιχα επίσωτρα χωρίς αυτά να
κάμπτονται ή να ζαρώνουν. Επίσης, στα ελαστικά τύπου με αεροθάλαμο, θα
συμπεριλαμβάνεται και ο
αεροθάλαμος. Κάθε προφυλακτήρας θα πρέπει να φέρει μία οπή διόδου της
βαλβίδας η οποία για όλους τους τύπους, πρέπει να βρίσκεται στον κεντρικό
άξονα του προφυλακτήρα, πάνω δε σε κάθε προφυλακτήρα να αναγράφεται
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ανεξίτηλα τυπωμένα η ονομασία ή το σήμα του εργοστασίου κατασκευής
καθώς και ο κατάλληλος κωδικός αριθμός.
Στο πλευρικό τοίχωμα των επισώτρων θα πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη
μορφή οι
προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την ETRTO επισημάνσεις οι
οποίες θα
πρέπει να έχουν αποτυπωθεί στα επίσωτρα κατά το στάδιο παραγωγής και
όχι εκ’ των
υστέρων στο ήδη έτοιμο επίσωτρο.
Η συνολική ποσότητα κάθε είδους και η διάσταση του πρέπει να είναι του
ιδίου
κατασκευαστικού οίκου και όχι διαφορετικών.
Ο μειοδότης για κάθε ένα από τα είδη πρέπει να υποβάλλει, αν κάτι τέτοιο
ζητηθεί και πριν την υπογραφή της σύμβασης τα αντίστοιχα δελτία
αναγνώρισης.
Για την εκτέλεση, όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα προδιαγραφή
εργαστηριακών ελέγχων, υπεύθυνος είναι ο προμηθευτής ο οποίος
υποχρεούται να διαθέσει τα προβλεπόμενα όργανα και συσκευές.
Δειγματοληπτικά μπορεί να πραγματοποιηθεί εργαστηριακός έλεγχος κατά
τον οποίο
ελέγχονται :


Οι διαστάσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία



Ο σκελετός



Η αντοχή σε εφελκυσμό

Οι παραπάνω εργαστηριακοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
προμηθευτή, σε οποιοδήποτε εργαστήριο του εσωτερικού ή εξωτερικού
επιλογής της Υπηρεσίας, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από την επιτροπή
παραλαβής.
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή
νοείται ότι θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης που ισχύουν και τις
σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στην κατηγορία των ελαστικών. Επιπλέον
από τον

26

Δήμο απαιτούνται τα κάτωθι:
Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να μην παρουσιάζουν τα πιο κάτω
κατασκευαστικά
ελαττώματα:
Α) Ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων
Β) Ατέλειες του πλέγματος ώστε να επηρεάζεται η μορφή και συνεπώς η
αξιοπιστία κατά
την χρήση
Γ) Διαχωρισμός των λινών
Δ) Ανομοιομορφία στις διαστάσεις μεταξύ νοητών διαδοχικών εγκάρσιων
τομών
Ε) Ελαττωματική κυκλική στεφάνη με κυρτώματα ή ελλιπή κάλυψη του
μεταλλικού πυρήνα με ελαστικό.
Ζ) Τα υπό προμήθεια ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (radial) ή διαγώνια
(συμβατικά),των οποίων ο τύπος να πιστοποιείται από αναγνωρισμένο
εργαστήριο ή την ίδια την εταιρεία κατασκευής των ελαστικών.
Η πιστοποίηση αυτή θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με τις προσφορές.
Τυχόν προμήθεια ελαστικών που δεν αναφέρονται αναλυτικά, αλλά μπορεί να
προκύψει και δεν μπορούν να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της
μελέτης, θα τιμολογούνται και θα ισχύει η ίδια έκπτωση που έχει προσφέρει ο
ανάδοχος.
Ενδεικτικός πίνακας ελαστικών οχημάτων είναι ο πίνακας Α.
Επισκευή των ελαστικών
Επειδή είναι δύσκολος έως αδύνατος ο προσδιορισμός του αριθμού των
ελαστικών τα
οποία θα απαιτήσουν την υλοποίηση της εν’ λόγω εργασίας ανά ελαστικό,
λόγω
διαφορετικού τύπου των ελαστικών, καθώς και ο τόπος υλοποίησης της
εργασίας
επισκευής

και

συντήρησης

των

διαφόρων

ελαστικών

(εντός

του

καταστήματος, εκτός στον τόπο της βλάβης), δεν καθίσταται δυνατή η
προμέτρηση των εργασιών. Το κατάστημα εξυπηρέτησης θα πρέπει να
βρίσκεται σε ακτίνα 25 χιλ.
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Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ότι δεν θα ξεπερνά τις 3 ώρες από την
ειδοποίηση
αρμοδίου υπαλλήλου, για βλάβη εντός καταστήματος καθώς και εκτός στον
τόπο της
βλάβης, για πρωινές καθώς και απογευματινές βάρδιες και αργίες. Οι ίδιοι
όροι ισχύουν και για την αντιμετώπιση βλαβών στις πιο απομακρυσμένες
περιοχές του Δήμου.
H πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την προσκόμιση των
απαραί-τητων παραστατικών περί των εργασιών και θα συνοδεύεται από την
αντίστοιχη γνωμοδότηση της Επιτροπής.
Άρθρο 4ο – Τεχνικά Στοιχεία Προσφορών
Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται:
1. Όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία.
2. Χώρα προέλευσης – οίκος κατασκευής ανταλλακτικών-εξαρτημάτων.
3. Δείγματα του κάθε τύπου, όταν αυτό ζητηθεί.
4. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας και δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης
ελαττωματικών υλικών.
5. Ο χρόνος παράδοσης (από την υπογραφή της σύμβασης).
6. Πιστοποιήσεις ISO , CE κλπ.
7. Κατάλογος πωλήσεων σε άλλους φορείς παρομοίων υλικών – παροχής
υπηρεσιών.
8. Εμπειρία στο συνολικό αντικείμενο δηλ. στην προμήθεια ανταλλακτικών και
στην
συντήρηση & επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων.
Άρθρο 5ο – Οικονομικά Στοιχεία Προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να μπορούν να καλύψουν όλη την
γκάμα
ανταλλακτικών που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες Ομάδες εργασιών
οχημάτων-Μ.Ε.- στις οποίες θα δώσουν προσφορά. Η προσφορά θα δίνεται
ανά Ομάδα
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εργασιών και θα περιλαμβάνει έκπτωση επί των τιμοκαταλόγων που θα
υποβάλει με την
προσφορά του.
Άρθρο 6ο
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας και των εργασιών είναι:
α. Η παρούσα διακήρυξη
β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
γ. Το τιμολόγιο μελέτης. δ. Η συγγραφή υποχρεώσεων
ε. Η οικονομική προσφορά και η συνολική προσφορά του παρόχου της
υπηρεσίας με όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία.
Άρθρο 7ο
Κατά την υπογραφή της συμβάσεως να κατατεθεί η εγγυητική καλής
εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και προμήθειας, ποσού ίσου με το 5% ανά
τμηματικό ενδεικτικό προϋπολογισμό, χωρίς το Φ.Π.Α. και την ενδεχόμενη
προσφερθείσα από τον ανάδοχο έκπτωση.
Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται μετά την οριστική
παραλαβή των
εργασιών και των υπό προμήθεια ειδών και εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής
δεν
διαπίστωσε καμιά κακοτεχνία ως προς την ποιότητα των υλικών και των
εργασιών που
εκτελέστηκαν.
Άρθρο 8ο
Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, και τον σύμφωνα
με τις
ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτικό πριν την σύναψη τους προληπτικό έλεγχο
νομιμότητας των συμβάσεων, ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι) θα κληθεί να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Ο χρόνος παράδοσης του συνόλου της προμήθειας, από την υπογραφή της
σύμβασης,
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ορίζεται στην διακήρυξη. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
ειδών εξετάζονται και διαπιστώνονται οι κατ’ αρχήν ιδιότητες και τυχόν
γενόμενες φθορές, ζημιές κλπ. Λόγω πλημμελούς κατασκευής, ενδεχόμενης
βλάβης που υπέστησαν κατά τη μεταφορά τους ή η κακή κατασκευή και
ποιότητα. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές
ημέρες από της ειδοποιήσεώς του σε αντικατάσταση των τυχόν πιο πάνω
ελαττωματικών ειδών δικαιούται ο Δήμος κατά την κρίση του να προβεί στην
απόρριψη των ειδών ή την μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό
θα προτείνει η Επιτροπή Αξιολογήσεως και θα εγκρίνει το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Άρθρο 9ο
Ο χρόνος εγγύησης δηλ. ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την
Επιτροπή
Παραλαβής ορίζεται σε τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση των
υπό προμήθεια ειδών πέραν της ορισθείσης προθεσμίας (σύμβασηδιακήρυξη) υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει στο
Δήμο σαν ποινική ρήτρα τα δύο τοις χιλίοις (2) του συμβατικού
προϋπολογισμού για κάθε μέρα καθυστερήσεως της παραδόσεως.
Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από
την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή.
Άρθρο 10ο
Σε περίπτωση καθυστέρησης, οφειλομένης σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε
ανωτέρα βία, η προθεσμία παραδόσεως παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα
διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου ή από ανωτέρα βία κώλυμα, του
αναδόχου μη δικαιούμενου καμιάς αποζημιώσεως για την καθυστέρηση αυτή.
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την
παράδοση των εργασιών και της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης
προθεσμίας,
ως αυτές αναφέρονται ειδικότερα ανά τμηματικό προϋπολογισμό, δύναται να
κηρυχθεί
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έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ολόκληρο το ποσό δε της
εγγυήσεως
καταπίπτει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 11ο
Τα υπό προμήθεια είδη καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την
κατασκευή
τους θα είναι αρίστης ποιότητας.
Κάθε κακοτεχνία βαρύνει τον προμηθευτή, που υποχρεούται χωρίς αντίρρηση
να
αντικαταστήσει το ελαττωματικό είδος, με δική του δαπάνη, μέσα σε πέντε (5)
ημερολογιακές μέρες από της ειδοποιήσεως.
Άρθρο 12ο
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως, βαρύνουν όλα τον
ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον
ίδιο βαρύνει και η κράτηση υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.
Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου θα γίνει από το τμήμα προμηθειών του
Δήμου.
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
τήρηση των παραπάνω όρων και το μακροσκοπικό έλεγχο από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής, να προβεί στη τοποθέτηση τους και στην ανάλογη
ζυγοστάθμιση τους (από τον ίδιο ή από συνεργάτη του ,o οποίος θα εδρεύει
εντός των ορίων του Δήμου Ιθάκης ). Η τιμή για αυτές τις εργασίες
συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά του.
ίδη, πρέπει να υποβάλλει αν ζητηθεί, πριν
την τοποθέτηση στα οχήματα, τα αντίστοιχα δελτία αναγνώρισης.
Υπηρεσίας, και ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις 15 μέρες μετά την
παραγγελία της Υπηρεσίας.
του, να παραδώσει επίσημους καταλόγους των κατασκευαστριών εταιρειών από
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τους οποίους να προκύπτουν όλα τα ζητούμενα χαρακτηριστικά των ελαστικών
καθώς και το πιστοποιητικό ISO 9001 ή ISO/TS 16949 της κατασκευάστριας
εταιρείας.
Η δαπάνη της ανωτέρω υπηρεσίας, έχοντας υπόψη τον υπό έγκριση
προϋπολογισμό

δίνατε

να

ανέλθει

στο

ποσό

των

72.700,00

€

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι λόγω της φύσης των
εργασιών

μπορούν

να

υποβληθούν

ξεχωριστές

και

μεμονωμένες

προσφορές, τόσο ως προς τη συντήρηση και τα ανταλλακτικά, όσο και για την
προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών.

ΙΘΑΚΗ
14/02/2019
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γερ.

ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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ΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Ιθάκη, Φεβρουάριος 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της
υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων και
την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών καθώς και την εργασία
συντήρησης και προμήθεια των απαιτουμένων ελαστικών, συνολικού
προϋπολογισμού 72.700,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η
οποία κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του στόλου οχημάτων και
Μ.Ε. των υπηρεσιών της Καθαριότητας, της Ύδρευσης, των Έργων, κλπ. του
Δήμου Ιθάκης, σύμφωνα με το άρθρ.117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες
προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή, άρθρ.86 του Ν.4412/2016), σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό 1. επί της αξίας της εργατοώρας και 2. επί της αξίας των ανταλ/κών που θα
χρησιμοποιηθούν επί του τιμοκαταλόγου της εταιρείας που θα επισυναφθεί στην
προσφορά για την κάθε ομάδα εργασιών και οχημάτων.
CPV:50000000-5,34350000-5,34300000-0,
Α.Α.Υ:Α/Α42, 88, 89/2019 (ΑΔΑΜ: 9REQ004522467),
Συνολικού Προϋπολογισμού 72.700,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117, β) τις
διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, γ) την υπ’ αριθ. 17/04-03-2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του συνοπτικού διαγωνισμού,
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του και καθορίστηκαν οι όροι του.
ε) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς
να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω
σύμβασης.
Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ (ΑΦΜ 090125733)
Οδός: Σπύρου Ράζου 138
Ταχ.Κωδ.: 28300
Τηλ.: 2674023920
Telefax: 2674023921
Κωδικός NUTS: EL623
E-mail: i.thoma@ithaki.gr
Ιστοσελίδα: www.ithaki.gr
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ιθάκης, την
Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, ώρα 10.00 πμ με λήξη ώρα 11.00 πμ,
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, που ορίστηκε με την αρ.03/2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης.
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών
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1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα
ακόλουθα:
α) η με αρ.1445/14-03-2019 προκήρυξη σύμβασης,
β) η παρούσα διακήρυξη,
γ) Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν 4412/2016 η οποία αποτελεί
το Παράρτημα Α’ της παρούσης.
δ) η υπ’ αριθ.12/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιθάκης, η
οποία περιλαμβάνει :
1) Τεχνική Έκθεση, 2) Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, 3) Τιμολόγιο Μελέτης, 4)
Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές.
ε) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν
από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω.
2. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη
αναπαραγωγής τους εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και
επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν
γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και
φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία
και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα κατόπιν συνεννόησης με την
αναθέτουσα αρχή και επιβαρυνθούν πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο
δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή
αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών
εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη
άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός αφορά στην συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και
μηχανημάτων του, και αφορά πάσης φύσης εργασίες επισκευής καθώς και
την προμήθεια των ανταλλακτικών, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την
εύρυθμη λειτουργία του στόλου οχημάτων και Μ.Ε. του Δήμου μας, καθώς και των
υπηρεσιών της Καθαριότητας, ύδρευσης, των Έργων, κλπ.
Επίσης, αφορά στην προμήθεια των απαραιτήτων ελαστικών και της
εργασίας συντήρησης αυτών, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές
προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.12/2019 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,
που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Επισημαίνεται ότι για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που
συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της
σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της,
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα
μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε εβδομήντα δύο
χιλιάδες επτακόσια ευρώ (72.700,00 ευρώ) και αναλύεται σε:
Καθαρή αξία: 58.629,03 €, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 14.070,96 €, που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 24%.
Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου
1. Η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τακτικά και ανταποδοτικά έσοδα
(καθαριότητας και ύδρευσης) του Δήμου Ιθάκης σε βάρος των Κ.Α.: 02.10.6263.02,

02.20.6263.08, 02.25.6263.05, 02.30.6263.01, 02.30.6264.01, 02.35.6263.01, 02.10.6671.01,
02.20.6671.03, 02.25.6671.02, 02.30.6671.01, 02.30.6672.02, 02.35.6671.01, 02.10.6671.02,
02.20.6671.01, 02.25.6671.01, 02.30.6671.02, 02.35.6671.02, προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτος 2019 του Δήμου Ιθάκης.
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2. Υπόκειται
στις κρατήσεις που προβλέπονται
από
τη
νομοθεσία,
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ 3 του Ν 4013/2011. 3. Ο Φ.Π.Α. 24% βαρύνει το Δήμο.
4. Η πληρωμή της προμήθειας θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα
γίνεται σε EURO.
Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-άρθρ.86
του Ν.4412/2016), σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών του
τιμολογίου προσφοράς του Δήμου 1. επί της αξίας της εργατοώρας και 2. επί της
αξίας των ανταλ/κών που θα χρησιμοποιηθούν επί του τιμοκαταλόγου της
εταιρείας που θα επισυναφθεί στην προσφορά για την κάθε ομάδα εργασιών και
οχημάτων.
Η προσφερόμενη έκπτωση επί τις εκατό είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει
για όλη τη διάρκεια της συντήρησης και της προμήθειας μέχρι και την κάλυψη του
συμβατικού ποσού και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Λόγω της φύσης των εργασιών μπορούν να υποβληθούν ξεχωριστές και
μεμονωμένες προσφορές, τόσο ως προς τη συντήρηση και τα ανταλλακτικά, όσο
και για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών.
Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –
Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον
διαγωνισμό, ορίζεται η 29/03/2019. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται
η 11.00 μμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο
διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Σπ. Ράζου 138, Βαθύ) του
Δήμου Ιθάκης.
Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση
αυτή κοινοποιείται εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα
ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η
αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7
είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη
επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο
της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το
αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο
άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις
του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για
καθυστερήσεις στην άφιξή τους.
Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό
κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,
στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού:
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Προσφορά του ……………… για τις εργασίες «συντήρησης και επισκευής των
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ιθάκης και την προμήθεια των
απαραίτητων ανταλλακτικών και των ελαστικών», με αναθέτουσα αρχή τον
Δήμο Ιθάκης και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την
29/03/2019.
3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο
οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
9. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 9.
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου της παρ. 2.
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188).
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο
πριν από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 11.
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η
προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον
οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο
εκπρόσωπο αυτών.
8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται
1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί
ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής»
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
1 Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός,
Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και email) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής.
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
περιέχει τα ακόλουθα:
Α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 15 της παρούσας (ΤΕΥΔ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
Β) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.,
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ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του διοικητικού οργάνου και
Δ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με
αντιπρόσωπο τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν
τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά της υποπεριπτ. (β), για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Στην υπεύθυνη δήλωση που
υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει:
Α) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος, στην οποία θα δηλώνει ότι:
1) Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΞΗ (6) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ.
2) ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΡ.12/2019 ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Μ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ 2019.
3) ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΘΑ ΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩ ΑΠΟ………………………………
Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στο έντυπο της Υπηρεσίας ή
φωτοαντίγραφο αυτού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών
1. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως
και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.
6. Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για µέρος των ζητούµενων ειδών είτε για το
σύνολο των ζητούµενων ειδών. 7. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια
ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και παρουσία
αυτών των οικονοµικών φορέων.
7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

8 Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισµό απορρίπτεται ως απαράδεκτη
9 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης, που περιλαµβάνουν σχόλια,
αιρέσεις ή όρους, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του ∆ιαγωνισµού και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 11:Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης –
Κατακύρωση
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική
ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από

37

τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου
7 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η
υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται
δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί
προσφορές κατά το άρθρο 8 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο
όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική
καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε
καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και
παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του
διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από
αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η
Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται,
προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για
την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους
αποκλεισμού
τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από
την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί
σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με
τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β'
οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής,
των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε
μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια
αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση,
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή
(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση
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μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για
υπογραφή σύμβασης
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15)
ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά και τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρ.1 του ν.4250/2014 όλων των δικαιολογητικών του άρθρ.80, όπως
καθορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται
σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που δηλώθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016
είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12,
13 και 14 της παρούσας, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση,
ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου
στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της
σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας.
β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν
γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από
τις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός
ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 16 της
παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία
ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής των άρθρων 12, 13 και τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης
στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και
χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών
από
την
κοινοποίηση
σχετικής
έγγραφης
ειδικής
πρόσκλησης
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προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης.
δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος
δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Άρθρο 12:Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται στις μετασκευές – μετατροπές οχημάτων και που
είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και
4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης
οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή
των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό
τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
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αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. κα Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι
ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση στην Ελλάδα. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2.
Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2.
3. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου (προβλέπεται η δυνατότητα παρέκκλισης των οριζομένων
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στην περίπτωση β’ της παρ.4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 βάσει των
διατάξεων της παρ.5 του ιδίου άρθρου).
4. Εάν κατά τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο
οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το
οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του.
5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης (διαγωνισμό), οικονομικός φορέας όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος
του μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών την από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής της προσφοράς του: 1. Τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, που χαρακτηρίζονται σύμφωνα με
την ΥΑ 2063/Δ1632/2011 (Β’ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή 2. Δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό 1 και 2 κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ. (Περ.γ της παρ.2 του άρθρ.73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από
την παρ. Α) περ.1 και 2 του άρθρ.39 του Ν.4488/2017).
Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων
αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των
παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5.
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 5 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή,
ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο
ισχύει η απόφαση
Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.
8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων
(διαγωνισμό).
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,
ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της παρ.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη
αό την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις
της παρ.3 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. (άρθρ.73
παρ.10 του Ν.4412/16).
Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής
Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να πληροί το κριτήριο επιλογής, της
καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας το οποίο έχει
καθοριστεί , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016.
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Άρθρο 15: Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) της παρ. 2 του
άρθρου 79 ν. 4412/2016-ΤΕΥΔ
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 (Α΄75) σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου
79
ν.
4412/2016,
ως
προκαταρκτική
απόδειξη
προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη,
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας, β)
πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το
άρθρο 14 της παρούσας,
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί
να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, η
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 / το τυποποιημένο έντυπο της παρ. 4
κατά περίπτωση, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Άρθρο 16: Δικαιολογητικά2 (Αποδεικτικά μέσα)
2 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή
επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων
διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των
ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις
υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα
οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως
επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β)
του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με
συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς
συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα
των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
1. Δικαιολογητικά
α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως
ορίστηκαν στα άρθρα 12 και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 7, κατά την
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υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 11.3 (α) και κατά την
σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 11.3 (β) της παρούσας.
β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία
έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7.
γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση
δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι
μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7.
δ. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου ….. και ….. πρέπει να ικανοποιείται από
όλα τα μέλη της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου …… αρκεί να
ικανοποιείται από ένα εκ των μελών της ένωσης.
ε. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά
αυτά
2. Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του
σχετικού μητρώου (ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και
τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13.
β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή
φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.
γ. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο Ιθάκης (Δημοτική ενημερότητα).
δ. για την παράγραφο 5 του άρθρου 13 εκδίδεται σχετικό πιστ/κό για την
αναθέτουσα αρχή από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). Έως
ότου υλοποιηθεί η λειτουργικότητα του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στην παρ.ε του παρόντος άρθρου.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά
δικαιολογητικά είναι:
(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον
οικονομικό φορέα,
(ii) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση
Αρχή και αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό
τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα
νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησής τους εργαζομένων με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν.
ε. αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) (β) και (δ) τέτοιου
είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου 13, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη
- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας (παρ.2 του άρθρ.80 του Ν.4412/2016).
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της
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παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 13 της παρούσας.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα
υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.
στ. για την παράγραφο 3 του άρθρου 13 : Πιστοποιητικά που εκδίδονται
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας.
ζ. για την παράγραφο 4 του άρθρου 13 : Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα
αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του.
3. Δικαιολογητικά για την απόδειξη των κριτηρίων επιλογής του άρθρου
14
Ο οικονομικός φορέας προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί το κριτήριο της
καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, θα
πρέπει
να
προσκομίσει
Πιστοποιητικό
/
Βεβαίωση
του
οικείου
επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α’, με το
οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα
τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και στα άρθρα 76 και 77 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά
τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Άρθρο 18:
Α. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό) επί της αξίας της
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από
την υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα
στοιχεία.
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα
τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
θ) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό
της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
ι) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
το δικαίωμα αυτό.
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Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Άρθρο 19: Ενστάσεις
Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία
αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων
(συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ.11/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της
παρούσας, χωρεί ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Επί της ένστασης κατά των πράξεων αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η
απόρριψη της ένστασης. Επί της ένστασης κατά της διακήρυξης αποφασίζει η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις
εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται
με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας
1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα
και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση
ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν
συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν
ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς
φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία,
θα είναι νόμιμα επικυρωμένα3, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να
γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.4, είτε από το αρμόδιο
προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και
36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το
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αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο
με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της05-10-61. Η
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων
454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
3 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την
επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-1061 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.
4 Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).
5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με
την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.
Άρθρο 21: Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των
παρακάτω νομοθετημάτων:
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010
τεύχος Α')
- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114/8.6.2006 τεύχος Α')
- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο
1 αυτού
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο».
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς
και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει
την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την
έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του
Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.
- του ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης).
Άρθρο 22: Δημοσιότητα
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό
ΑΔΑΜ.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης (προκήρυξη) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό
Τύπο:
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Μετά την τροποποίηση της περ.82 του άρθρου 377, από το άρθρ.18 του
Ν.4469/2017, η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική (ή του
νομού) εφημερίδα, διατηρείται έως την 01.01.2021 (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19)
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης (προκήρυξη) όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε
στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL) : http://www.ithaki.gr
Άρθρο 23: Συµβατικά Στοιχεία:
Στοιχεία της Σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτήν είναι τα τεύχη της
αρ.12/2019 μελέτης:
α. Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού
β. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές-Τεχνική Έκθεση
γ. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
δ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε. Το Τιμολόγιο μελέτης
στ. Το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) για διαδικασίες σύναψης
δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ'
αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).
Άρθρο 24: Κήρυξη οικονοµικού φορέα έκπτωτου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο
όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του
αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, β) σε
περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016,
γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης,
λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. (άρθρο 203 παρ.1 Ν.4412/2016).
Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση
ή την σύµβαση όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής που εκτελεί τη σύµβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. (άρθρο 203 παρ.3 του Ν.4412/2016).
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση
ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης
Προσφορών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
β) Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το
σύνολο των συµβάσεων προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στα άρθρα 74 και
203 του Ν.4412/2016).
Άρθρο 25: Ανωτέρα βία
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε δέκα πέντε (15)
ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία,
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να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 26: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους
προσφέροντες
που
συμμετέχουν
στη
διαδικασία
σύναψης
σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε
σχετικά δικαιολογητικά.
Άρθρο 27: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος
έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της
σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας.
Άρθρο 28: Χρόνος εγγύησης και διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης
Ο χρόνος ισχύος του συµφωνητικού θα είναι για ένα (1) έτος από την υπογραφή
του.
Ο χρόνος εγγύησης δηλ. ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την
Επιτροπή Παραλαβής ορίζεται σε τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση των υπό
προμήθεια ειδών πέραν της ορισθείσης προθεσμίας (σύμβαση-διακήρυξη)
υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει στο Δήμο σαν
ποινική ρήτρα τα δύο τοις χιλίοις (2) του συμβατικού προϋπολογισμού για κάθε
μέρα καθυστερήσεως της παραδόσεως.
Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την
εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή.
Για ότι δεν προβλέφθηκε από την παρούσα ισχύουν οι σχετικές
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 3463/2006.

ΙΘΑΚΗ 02/2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ], ΑΦΜ:090125733
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6121]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΣΠΥΡΟΥ ΡΑΖΟΥ 138, ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ 28300
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ι. ΘΩΜΑ]
- Τηλέφωνο: [2674360408)
- Ηλ. ταχυδρομείο: [i.thoma@ithaki.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.ithaki.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV):ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ, ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΙΤΟΥΝΤΑΙ, 50000000-5, 34350000-5, 34300000-0.
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [19REQ004522467]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε εργασίες και προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Α) Συντήρηση-ανταλλακτικά
Β) Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών)
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[12/2019]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
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διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα
δραστηριότητεςxiii·

ή

εγκλήματα

συνδεόμενα

με

τρομοκρατικές

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
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ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xx
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxxi:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
xxvi
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
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Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς [.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός
φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxix; του:
Εάν
η σχετική
τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονταιxxx, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxi.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών,
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
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Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.
42).
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
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χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ.
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7
τελευταίο εδάφιο)
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
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xxvi
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο
Παράρτημα αυτό.
xxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxi
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Δαπάνη Εργασίας ανά ώρα
(χωρίς ΦΠΑ ) Ευρώ /ΏραΠοσοστό Έκπτωσης

Α/Α

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1

Συντήρηση και Επισκευή κινητήρων
Εφαρμογή κουζινέτων
Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων
Πλάνισµα καπακιού
Πλάνισµα κορµού κινητήρα
Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών και εφαρμογή
πείρων
Αντικατάσταση χιτωνίων
Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή
Αλλαγή οδηγών βαλβίδων
Αλλαγή εδρών βαλβίδων
Φλάντζες τσιµούχες
Ελατήρια
Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων
Ρύθμιση βαλβίδων
Αλλαγή αντλίας νερού
Έλεγχος - επισκευή αντλίας πετρελαίου
Καθαρισµός ακροφυσίων ψεκασµού
Επισκευή υπερσυμπιεστή
Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου
Έλεγχος καυσαερίων
Αποσυναρμολόγηση - συναρμολόγηση, βαφή κινητήρα
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Επισκευή ψυγείου
Ρεκτιφιέ στροφάλου

2

Συντήρηση και επισκευή κιβωτίων ταχυτήτων
Αλλαγή Φουρκέτας
Αλλαγή συγχρονιζέ
Αλλαγή ρουλεμάν
Αλλαγή γραναζιών
Επισκευή αργό γρήγορο
Φλάντζες τσιµούχες
Πρωτεύων άξονας κοµπλέ
Δευτερεύων άξονας κοµπλέ
Σταυροί ταχυτήτων
Σταθερά ταχυτήτων
Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων
Αλλαγή αντλίας λεβιέ

3

Συντήρηση και επισκευή συµπλέκτη
Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη
Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη
Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν
Ζεύγη φερμουϊτ
Επισκευή δίσκου
Επισκευή πλατώ
Αλλαγή φυσούνας

4

Συντήρηση και επισκευή αναρτήσεων ( σούστες,
αποσβεστήρας κραδασμών )
Αλλαγή αμορτισέρ
Αλλαγή – επισκευή σούστες
Αλλαγή μπρακέτα
Αλλαγή συνεμπλόκ
Αλλαγή κόντρες κλπ.
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5

Συντήρηση και επισκευή εμπρόσθιου συστήματος
Ακραξόνιο
Πείρος ακραξονίου
Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων
Ρουλεμάν μουαγιέ
Τσιμούχες μουαγιέ
Ροδέλες
Ροδέλες μεταλλικές
Γλίστρες - κουζινέτα
Τάπες πειροδακτυλίων
Γρασσαδοράκια
Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας
Έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης
Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού
Έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως

6

Συντήρηση και επισκευή
αεροσυμπιεστών
Στρόφαλος
Ρουλεμάν
Ελατήρια κομφλέρ , σετ
Δακτυλίδια
Μπιέλες
Σετ ελατήρια
Σετ φλάντζες
Σκάστρα κομφλέρ
Σετ φλάντζες κομφλέρ
Σετ ελατήρια κομφλέρ
Βαλβίδα κομφλέρ
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Χιτώνιο κομφλέρ
Φίλτρα

7

Συντήρηση και επισκευή διαφορικού
Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα
Επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων - ημιαξονίων
Φλάντζες τσιμούχες

8

Συντήρηση και επισκευή καμπίνας
Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής
Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου
Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης

9

Γενικό service
Γενικό service (τακτικός έλεγχος)
Γενικό service (έλεγχος εξαμήνου)
Γενικό service (ετήσιος έλεγχος)

10

Συντήρηση και επισκευή
υπερκατασκευών
Εργασία συντήρησης – επισκευής
υπερκατασκευών

11

Γενικές εργασίες
Εργασία διαφόρων επισκευών μηχανολογικών μερών
και συστημάτων πέδησης

12

Εργασίες φανοποιίας - βαφής
Αλλαγή κολλητού παμπρίζ επιβατικού
Αλλαγή κολλητού παμπρίζ φορτηγού
Αλλαγή παμπρίζ Μ.Ε.
Αλλαγή με λάστιχο παμπρίζ επιβατικού
Αλλαγή με λάστιχο παμπρίζ φορτηγού
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Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούμενου
Αλλαγή προφυλακτήρα
Αλλαγή σκαλοπατιού καμπίνας
Αλλαγή γρύλου τζαμιού
Αμμοβολή υπερκατασκευής
απορριμματοφόρου
Βαφή επιβατικού αυτοκινήτου
Βαφή φορτηγού αυτοκινήτου
Βαφή Μ.Ε.
Επισκευή κλειδαριάς πόρτας
Γενικές εργασίες φανοποιίας
Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσματος
Τοποθέτηση γραμμάτων & κίτρινης λωρίδας

13

Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων
Έλεγχος σωστής λειτουργίας για έκδοση
πιστοποιητικού ταχογράφου για χρήση ΚΤΕΟ
Βεβαίωση σωστής λειτουργίας ταχογράφου
Πιστοποίηση – βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου
Εργασίες διαφόρων επισκευών –
συντήρησης ταχογράφων

14

Εργασίες επισκευής – συντήρησης συστήματος
κλιματισμού και καυστήρων οχημάτων
Εργασίες διάφορες επισκευής – συντήρησης
συστήματος κλιματισμού και καυστήρων οχημάτων

15

Εργασίες μηχανουργικές για επισκευή
– συντήρηση οχημάτων
Εργασίες μηχανουργικές για διάφορες επισκευές –
συντηρήσεις οχημάτων
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16

Εργασίες ηλεκτρολογικών συστημάτων οχημάτων
Εργασίες διαφόρων επισκευών –
συντήρησης ηλεκτρολόγου οχημάτων

17

Συντήρηση και Επισκευή ελαστικών
Επισκευή ελαστικού (με μικρό μανσόν)
εντός του καταστήματος
Επισκευή ελαστικού (με μεσαίο μανσόν)
εντός του καταστήματος
Επισκευή ελαστικού (με μεγάλο μανσόν)
εντός του καταστήματος
Επισκευή ελαστικού εκτός του καταστήματος στον
τόπο της βλάβης (με μικρό μανσόν)
Επισκευή ελαστικού εκτός του καταστήματος στον
τόπο της βλάβης (με μεσαίο μανσόν)
Επισκευή ελαστικού εκτός του καταστήματος στον
τόπο της βλάβης (με μεγάλο μανσόν)
Επισκευή ελαστικού φορτηγού με αεροθάλαμο
εντός του καταστήματος
Επισκευή ελαστικού φορτηγού με αεροθάλαμο
εκτός του καταστήματος
Επισκευή ελαστικού (εμπρός) μηχανημάτων έργου με
μεσαίο μανσόν, στο κατάστημα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦ.

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

1. ΚΗΥ-5861
5800 cc-35
FIAT IVECO
8060.45Β*5103-502760
ZCFAIAD0002272267

EYROCARGO
225/75R 17,5

ROSSI
6

100

E18

120

E18

2. ΚΗΥ-5872
5800 cc-35
IVECO SPA
OSB
8060.45B*510501878 ZCFAED0002270625
265/75R 19,5

EYROCARGO
6

3. ΚΗΙ-8912
215/75 R 17,5

JAAN1R75L77100362

4650cc-31
6

4. ΚΗΙ-8905
2700 cc-18
ZCFC509000/5594433 195/ 75R 16C

ISUZU

RL 200 4HK1

SIEMENS VDO
6

50C13

A3GB14B1/V10779

5. KHΗ-6825
B440II K17372X

3600cc-24
NISSAN MOTOR IBERIKA S.D
VSKL5014VPA371143
215/75 R 16
6

6. KHI-4911
ZCFC50A005448438

2800 cc-18
195/75 R 16

7. KHI-4910
2800 cc-19
WDB9046131R374641 195/ 70 R 15

IVECO FIAT
6

L50.095/1

A50C15 50FIM8140N*4320-3829918

MERSEDES BENZ 416CDI ARTEMIA G1298150524424
6

8. KHI-8908
5880cc-35
IVECO SPA
*F4AE3681A*P108*0415110* ZCA1VM1302513306

BYTLY
315/70 R 22,5

M

9. KHI-8901
10300 cc-90
MAGIROUS EUROTRAKKER 380E3 IVECO
380E38H
B541 034554
WJME3TRS00 C136919 13 R 22,5
6
10. KHI-4410
1600 cc-11
HYUNDAI MOTOR.C
KMHRM81CP2Y012830
185/ 65 R 14
4
11. ΜΕ-34620
4412 cc-97
FKI93F21199 12,5/80-18 ΕΜΠΡΟΣ
16,9/28-13 ΠΙΣΩ
12. ΜΕ-34621
6577 14,5-20 4

COMATSU
2

10

6
HP

MP

MATRIX G4ED

WB93R-2UTILITI S4D106-1Ft

0Z156

2
3990 cc-130

FOREDIL AMBIENTE/RAM EUROPE U938824E

13. ΚΗΙ-4918
1600 cc-11
HYUNDAI MOTOR.C
KMHPM81CP3U0920BB
185/ 65 R 14
4

MATRIX Q4ED

14. ΚΗΙ-4916
1400 cc-10
VSSZZZ9KZ3R013163 175-65 R 14

AUD384301

SEAT
4

INCA 1,4 VAN
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59/A3

15. ΚΗΥ-5883
2000 cc-18
ZFA23000005760517 215/75 R 16 C

FIAT AUTO SPA
6

16. ΚΗΥ-5876
2000 cc-17
4D56AN9355 MMBCNK740YD038733

MITSUBISHI MMC SITTIPOL
205/75 R 16
4

17. ΚΗH-6826
1400 cc -10
VF33CKFW882402322 195/65 R 15

PEUGEOT 307
4

18.
KHO-6345
5958 cc-36
WDB67503315389304 10R 22,5
6

DUCATU 1,8 Q

MERCEDES

6

75

L200 007

4X4 TDI

3CKFW8 KFW10FS883885287

19. KHH-6823
10.308 cc-62
IVECO MAGIRUS 4ZG
WJMM1VTH404331213
385/65 R 22,5 ΠΙΣΩ
6
315/80 R 22,5 ΕΜΠΡΟΣ

8,14043E+12

1314/42 36691410896476

F3AE3681A

