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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ :

«Συντήρηση και Επισκευή
Μηχανηµάτων και Οχηµάτων- Προµήθεια Ανταλλακτικών
του ∆ήµου Ανωγείων έτους 2018»

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Ένα (1) έτος.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: ΕΥΡΩ # 51.500,00 #
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά (παρ.1 , άρθρου 86 του Ν.4412/2016) αποκλειστικά βάσει τιμής, στις τιμές της μελέτης.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 16η Μαΐου 2018 – Ώρα : 10:00 μ.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών)
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, Δημαρχιακό Μέγαρο Ανωγείων, Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου
Ανωγείων, Ανώγεια , Τ.Κ. 74051.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Συντήρηση και Επισκευή
Μηχανημάτων και Οχημάτων- Προμήθεια Ανταλλακτικών
του Δήμου Ανωγείων έτους 2018»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά τις συντηρήσεις και τις επισκευές των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ανωγείων,
που δεν μπορούν να γίνουν στο συνεργείο του, από το εξειδικευμένο προσωπικό του. Τα μηχανοκίνητα του Δήμου
ανήκουν στις Υπηρεσίες του και κινούνται κατόπιν σχετικών εντολών που εκδίδονται από τον Δήμο.
Το αντικείμενο των εργασιών συνίσταται στην επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων του Δήμου για το έτος 2018. Η
επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων , θα αφορά τις πάσης φύσης εργασίες επισκευής, καθώς και την
εργασία αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων τους με τα απαραίτητα ανταλλακτικά.
Επίσης αφορά και την προμήθεια όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών για τις παραπάνω συντηρήσεις, καθώς και
των απαραίτητων ελαστικών για όλα τα οχήματα και μηχανήματα.
Στη σχετική Τεχνική Περιγραφή που συνοδεύει την παρούσα μελέτη, αναφέρονται αναλυτικά τα οχήματα και
μηχανήματα, με αναφορά στις ενδεικτικές εργασίες που θα απαιτηθούν για το καθένα απ' αυτά. Στον προϋπολογισμό της
μελέτης έχει γίνει κατηγοριοποίηση των δαπανών σε δύο ομάδες, την ομάδα Α που αφορά στις εργασίες συντήρησης και
την ομάδα Β που αφορά στα ανταλλακτικά & ελαστικά που απαιτούνται. Οι εργασίες περιγράφονται ενδεικτικά για τους
εξής λόγους: α) γιατί δεν μπορούν να προσδιοριστούν εξ' αρχής οι πραγματικές ετήσιες ανάγκες σε επισκευές και
ενδεχομένως σε ανταλλακτικά που θα προκύψουν και β) η προμήθεια μεγάλης, έστω και κατ' εκτίμηση ποσότητας
ανταλλακτικών (δεδομένου του μεγάλου σχετικά στόλου του Δήμου), προκειμένου να δημιουργηθεί απόθεμα για τυχόν
μελλοντική χρήση, θα επιβάρυνε τον προϋπολογισμό του Δήμου αδικαιολόγητα λόγω, αφενός μεν της άμεσης απαίτησης
αποπληρωμής της σχετικής δαπάνης προμήθειας με την ολοκλήρωση και παραλαβή της από το Δήμο και αφετέρου δε,
λόγω του γεγονότος της ύπαρξης πιθανότητας μη χρησιμοποίησης κάποιων εξ' αυτών κατά είδος ή κατά ποσότητα, γ) ο
Δήμος Ανωγείων δε διαθέτει χώρους αποθήκευσης για φύλαξη μεγάλων ποσοτήτων ανταλλακτικών.
Οι επισκευές – συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων –
μηχανημάτων του Δήμου.
Συγκεκριμένα οι ενδεικτικές εργασίες και τα ανταλλακτικά επισκευής αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική περιγραφή –
Πίνακας οχημάτων / μηχανημάτων της παρούσας.
Η δαπάνη των ανωτέρω προϋπολογίστηκε στο ποσό των 41.532,26€ ευρώ χωρίς Φ.Π.Α 24% , ήτοι 51.500,00€ με τον
ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, ήτοι:
Κ.Α.: 10-6671 ποσού 500,00 ευρώ
Κ.Α.: 15-6671.002 ποσού 1.000,00 ευρώ
Κ.Α.: 20-6671.002 ποσού 4.000,00 ευρώ
Κ.Α.: 25-6671.002 ποσού 1.500,00 ευρώ
Κ.Α.: 30-6672.002 ποσού 1.000,00 ευρώ
Κ.Α.: 30-7131.017 ποσού 3.000,00 ευρώ
Κ.Α.: 35-6671.002 ποσού 1.000,00 ευρώ
Κ.Α.: 70-6672 ποσού 1.000,00 ευρώ
Κ.Α.: 10-6263.002 ποσού 1.500,00 ευρώ
Κ.Α.: 15-6263.002 ποσού 3.000,00 ευρώ
Κ.Α.: 20-6263.002 ποσού 4.000,00 ευρώ
Κ.Α.: 25-6263.002 ποσού 4.500,00 ευρώ
Κ.Α.: 30-6263.002 ποσού 3.000,00 ευρώ
Κ.Α.: 30-6264.004 ποσού 18.000,00 ευρώ
Κ.Α.: 35-6263.002 ποσού 2.500,00 ευρώ
Κ.Α.: 70-6264.004 ποσού 2.000,00 ευρώ
Σύνολο : 51.500,00€ με τον ΦΠΑ 24% και προέρχεται από τακτικά έσοδα και ΣΑΤΑ του Δήμου.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ανώγεια, Απρίλιος 2018
Ανώγεια, Απρίλιος 2018
Η Συντάξασα
Η Αναπληρωτής Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Γ. Νταγιαντά
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Συντήρηση και Επισκευή
Μηχανημάτων και Οχημάτων- Προμήθεια Ανταλλακτικών
του Δήμου Ανωγείων έτους 2018»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/
α

Περιγραφή

κωδικός
cpv

Είδους/ Κατηγορίας

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
1
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ

50530000-9

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Προϋπολογισμός
Είδους/
Κατηγορίας
χωρίς το ΦΠΑ
24%
(€)

ΦΠΑ 24%

Προϋπολογισμός
Είδους/
Κατηγορίας
με το ΦΠΑ 24%

(€)

(€)

31.048,39

7.451,61

38.500,00

31.048,39

7.451,61

38.500,00

10.483,87

2.516,13

13.000,00

10.483,87

2.516,13

13.000,00

41.532,26

9.967,74

51.500,00

ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ανώγεια, Απρίλιος 2018
Η Συντάξασα

34330000-9

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ανώγεια, Απρίλιος 2018
Η Αναπληρωτής Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Γ. Νταγιαντά
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Συντήρηση και Επισκευή
Μηχανημάτων και Οχημάτων- Προμήθεια Ανταλλακτικών
του Δήμου Ανωγείων έτους 2018»

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

«Συντήρηση και Επισκευή
Μηχανημάτων και Οχημάτων- Προμήθεια Ανταλλακτικών
του Δήμου Ανωγείων έτους 2018»
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο παροχής Υπηρεσίας.
Η παρούσα προκήρυξη αφορά στην ανάθεση της σύμβασης, μετά από διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την «Συντήρηση και Επισκευή Μηχανημάτων και ΟχημάτωνΠρομήθεια Ανταλλακτικών του Δήμου Ανωγείων έτους 2018», προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου
Ανωγείων.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
1. Τον Ν.4412/2016/τ.Α΄/147-Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Την αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας
επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λπ. των οχημάτων του
Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. περί ων το άρθρο του Ν.Δ/τος 2396/53»
3. Τον Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».
4. Τον N.3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τον N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6.Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
7.Της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017 τεύχος Β) με την οποία
ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
8.Την υπ’ αριθ. 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/Β΄/16.11.2016) απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την έγκριση του
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, για διαδικασίες σύναψης
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
9. Την αριθ. 15 κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 161/2016 με ΑΔΑ ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) με θέμα «Οδηγίες
συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147).
Οι επισκευές – συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων –
μηχανημάτων του Δήμου.
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία τεχνικής έκθεσης και διακήρυξης αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε κατά σειρά ισχύος τους
(σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω:
1. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού.
2. Τεχνική έκθεση (τεχνική περιγραφή-περιγραφή εργασιών).
3. Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας
Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο (συνοπτικό) μειοδοτικό διαγωνισμό με τους
όρους που θα καθορίσει το αρμόδιο όργανο του Δήμου Ανωγείων (Οικονομική Επιτροπή), κατά τις διατάξεις του άρθρου
117 του Ν. 4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , αποτελεί η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (παρ.1 , άρθρου 86 του Ν.4412/2016) , αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αυτή καθορίζεται ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) από τον μειοδότη άνευ
ορίου, στο σύνολο των οχημάτων που περιλαμβάνονται ανά διακριτό είδος/κατηγορία της εκάστοτε ομάδας , είτε ακόμα
για το σύνολο των οχημάτων μιας ή περισσοτέρων ομάδων, είτε ακόμη για το σύνολο των ομάδων, όπως περιγράφονται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης.
Άρθρο 5ο : Σύμβαση- Χρόνος εκτέλεσης του έργου
Η σύμβαση συνάπτεται μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο.(άρθρο 105 Ν. 4412/2016).
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε
ŀ
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πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Μετά την επέλευση των
έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Εάν
ο ανάδοχος δεν προσέλθει εμπροθέσμως κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο ανάδοχος οφείλει, προσερχόμενος για την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει και την απαιτούμενη εγγύηση για
την καλή εκτέλεση της εργασίας.
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με
βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η εργασία, της διακήρυξης και της
σχετικής μελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους
αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.
Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο και για τον Ανάδοχο από τον ίδιο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό του.
Κατά την σύνταξη της δημόσιας σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 129 του Ν.4412/2016 ήτοι : α) οι
διατάξεις του παρόντος, β)οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας καθώς και οι όροι του άρθρου
130 του Ν.4412/2016.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης, της
μελέτης, της προσφοράς ή της σύμβασης Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν
καταπίπτει υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείμενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν δεν είναι δυνατό
να ληφθεί υπ’ όψη με οποιονδήποτε τρόπο για την ερμηνεία των όρων αυτής.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του
αρμοδίου οργάνου
Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης μέχρι και τέσσερις (4) μήνες μετά την λήξη της , ύστερα από συμφωνία των
συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν
θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω
οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
Άρθρο 6ο : Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύμβασης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή που
να καλύπτει το 5% (πέντε τοις εκατό) της συνολικής συμβατικής αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α. όπως ορίζεται στις
ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 72 του Ν.4412/2016). Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή
κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει διάρκεια μεγαλύτερη από τον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης των εργασιών κατά
δύο (2) τουλάχιστον μήνες.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική και ποσοτική ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις
Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της
διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε
(5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Τέλος, θα αναφέρουν την/τις προς παροχή υπηρεσίας ομάδα/-ες , που αναφέρονται.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
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Οι εγγυήσεις των παραπάνω εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη
με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Άρθρο 7ο : Χρόνος Εγγυήσεως
Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των επισκευών ορίζεται κατ’ ελάχιστο
σε δύο (2) μήνες.
Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των 2 μηνών οφειλόμενη σε κακή
ποιότητα εργασιών και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική -κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή- φθορά πρέπει να
επανορθώνεται το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας.
Εάν παρέλθει η προθεσμία επισκευής και ο ανάδοχος δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί να
επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον ανάδοχο παρακρατώντας το αντίστοιχο
ποσό από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Άρθρο 8ο : Αμοιβαίες Υποχρεώσεις
Για την ομάδα Α:
Είναι υποχρεωμένος να έχει οργανωμένο συνεργείο αυτοκινήτων και ευθύνεται για την καλή και σωστή εκτέλεση της
εργασίας.
Για την ομάδα Β:
Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά θα είναι άριστης ποιότητας, γνήσια , σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας, σύμφωνα με τα απαιτούμενα των προδιαγραφών που αναφέρονται στο κάθε όχημα ή μηχάνημα. Επιπλέον αν
τα ανταλλακτικά αποδειχθούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει
περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας κατά την εκτίμηση της. Επίσης μπορεί να ζητηθεί ποιοτικός έλεγχος, ο οποίος
θα γίνει με φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή.
Τα ανταλλακτικά θα παραδίδονται σε χώρο που θα καθοριστεί από την αρμόδια υπηρεσία.
Άρθρο 9ο : Χρόνος & τόπος παράδοσης και παραλαβής - Έκπτωση του αναδόχου
1.Η εκτέλεση της εργασίας αρχίζει από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης ή κατόπιν της εντολής από την αρμόδια
επιτροπή. Ειδικά όσον αφορά την προμήθεια των ανταλλακτικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της
Υπηρεσίας και μετά από γνωμοδότηση της αντίστοιχης επιτροπής και μέχρι εξάντλησης του ποσού του προϋπολογισμού.
Τα ανταλλακτικά θα παραδίδονται τουλάχιστον εντός 2 ημερών από την παραγγελία ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά
από συνεννόηση.
Για οποιαδήποτε αμέλεια του αναδόχου σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του έχουν εφαρμογή οι σχετικές
αναφερόμενες διατάξεις στην παρούσα.
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας ή ο ανάδοχος
δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016.
Η παραλαβή των προς παροχή υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που ορίζεται από το αρμόδιο
όργανο για τα κάτωθι:
α) ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων (σύμφωνα προς το «Δελτίο Επιθεώρησης και
Επισκευής οχήματος» εκδιδόμενο από το συνεργείο συντήρησης οχημάτων του Δήμου) σε ιδιωτικό συνεργείο,
β) την κανονική και εύρυθμη εκτέλεση των εργασιών αυτών καθώς και την παραλαβή τους και πραγματοποιείται μέσα
στον καθοριζόμενο χρόνο από την σύμβαση.
Κατά την παράδοση και παραλαβή ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει ενυπόγραφο τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών.
2. Για οποιαδήποτε αμέλεια του αναδόχου σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του έχουν εφαρμογή οι σχετικές
παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις
σχετικές συνέπειες σύμφωνα με τα παραπάνω.
Άρθρο 10ο : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την
πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.
Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε
φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία
προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την
οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν
λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.
Άρθρο 11ο : Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή στον ανάδοχο δύναται να εκτελείται τμηματικά και θα καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στις
πιστοποιημένες εργασίες παροχής υπηρεσιών, όπως προκύπτει από το τιμολόγιο και προϋπολογισμό της προσφοράς για

6

18PROC003004814 2018-04-26
το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από τη σύνταξη βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης εργασιών, κατόπιν έκδοσης και θεώρησης του σχετικού χρηματικού εντάλματος.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και εισφορές
υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε
καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος
της εντολής.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής
παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά
πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.
Άρθρο 12ο : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του
Ν.4412/2016 και του Αστικού Κώδικα.

Ανώγεια, Απρίλιος 2018
Η Συντάξασα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ανώγεια, Απρίλιος 2018
Η Αναπληρωτής Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Γ. Νταγιαντά
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Συντήρηση και Επισκευή
Μηχανημάτων και Οχημάτων- Προμήθεια Ανταλλακτικών
του Δήμου Ανωγείων έτους 2018»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
α/α1

Είδος Μηχανήματος

Εργοστάσιο
Κατασκευής

Αρ. Κυκλοφορίας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

҉. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1.ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, AΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ

IVECO

KHI 9364

εργασίες συντήρησης γενικά, αλλαγή λαστίχων,
εργασίες συντήρησης γενικά, κ.ά.

2

ΦΟΡΤΗΓΟ

MERCEDES BENZ

KHH 6600

3

ΦΟΡΤΗΓΟ

IVECO-MAGIRUS

KHY 9794

4

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΤΟΥΟΤΑ HILUX

KHI 4468

5

ΦΟΡΤΗΓΟ

MITSUBISHI

KHI 9358

6

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ

NISSAN MOTOR

KHY 4473

7

ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

MAZDA

KHI 9368

8

ΦΟΡΤΗΓΟ

MERCEDES
UNIMOG

ΚΗΥ 4452

αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
πετρελαίου, λαδιού, αλλαγή υδραυλικών
λαδιών, εργασίες συντήρησης γενικά, επισκευή
στην ανατροπή, αντικατάσταση μπαταριών κ.λπ.
αλλαγή φίλτρων αέρος, πετρελαίου, λαδιού,
αλλαγή λαδιών, αλλαγή ιμάντων, επισκευή /
αλλαγή ελαστικών, αλλαγή στο πίσω αριστερά
φανάρι, εργασίες συντήρησης γενικά, κ.λπ.
αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
πετρελαίου, αέρος, αλλαγή δίσκου, πλατώ,
ρουλεμάν, 2 μπιλιοφόρες, δύο φαναριών πίσω,
εργασίες συντήρησης γενικά ,κ.ά.
αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
πετρελαίου, λαδιού, βαλβολίνες, τακάκια,
βαλβίδα καυσαερίων, ιμάντας τροχαλίας,
εργασίες συντήρησης γενικά, κ.ά.
αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
πετρελαίου, λαδιού, βαλβολίνες, ελαστικά,
εργασίες συντήρησης γενικά, κ.ά.
αλλαγή λαδιών, φίλτρων αέρος, πετρελαίου,
εργασίες φανοποιίας, εργασίες συντήρησης
γενικά κ.ά.
αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
πετρελαίου, λαδιού, βαλβολίνες,
επισκευή/αλλαγή ελαστικών, εργασίες
συντήρησης γενικά, επισκευή και συντήρηση
στο μαχαίρι και λάμες μαχαιριού, φρένα κ.ά.

2.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
9

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

DAIMLERUNIMOG

ME 131183

10

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

CATERPILLAR

ME 34981

11

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ

COMATSU

ME 104078

αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
πετρελαίου, λαδιού, φίλτρο καμπίνας,
επισκευή/αλλαγή ελαστικών, εργασίες
συντήρησης γενικά, επισκευή και συντήρηση
στο μαχαίρι και λάμες μαχαιριού, φρένα κ.ά.
αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
πετρελαίου, λαδιού, και υδραυλικών λαδιών,
επισκευή τρόπμας κίνησης, κλειδαριάς πόρτας,
συντήρηση ηλεκτρολογικών, ασφαλειών,
λαμπών και προβολέων, ρεγουλάρισμα,
επισκευή τρόμπας κίνησης, επισκευή
ερπύστριας, εργασίες συντήρησης γενικά κ.ά.
αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
πετρελαίου, λαδιού, και υδραυλικών λαδιών,
εργασίες συντήρησης γενικά, αλλαγή
καθρεφτών, αλλαγή κλειδαριών κ.ά.
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12

13

14

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

COMATSU

ME 77005

αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
πετρελαίου, λαδιού, και υδραυλικών λαδιών,
εργασίες συντήρησης γενικά, αλλαγή
καθρεφτών, επισκευή γραναζιών μαχαιριού κ.ά.
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ
JCB
ME 106968
αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
πετρελαίου, λαδιού, και υδραυλικών λαδιών,
εργασίες συντήρησης γενικά κ.ά.
BOBCAT
BOBCAT
AZNC 11079 ΑΡ.
αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
πετρελαίου, λαδιού, και υδραυλικών λαδιών,
εργασίες συντήρησης γενικά κ.ά.
҉. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1. ΟΧΗΜΑΤΑ

15

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (5 θέσεων)

ΤΟΥΟΤΑ RAV4

KHI 4949

αλλαγή φίλτρων αέρος, λαδιού ,αλλαγή μπουζί ,
αλλαγή φρένων, αλλαγή δίσκου, αλλαγή
ρουλεμάν, αλλαγή πλατώ, αλλαγή βαλβολίνων
διαφορικού, σασμάν και φίλτρου βενζίνης κ.ά.
αλλαγή λαδιών, φίλτρων λαδιού, αέρος,
πετρελαίου, λάστιχα, αλλαγή φρένων

16

EΠΙΒΑΤΙΚΟ (9 θέσεων)

OPEL VAUXHALL

ΚΗI 9385

17

EΠΙΒΑΤΙΚΟ (5 θέσεων)

HYUNDAI ΜΑΤRIX

KHI 4944

αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
πετρελαίου, λαδιού, αλλαγή μπουζί, αλλαγή
φίλτρου βενζίνης, κ.ά.

IVECO

ΚΗI 9390

αλλαγή φίλτρων αέρος, πετρελαίου, λάδια
πετρελαίου, αλλαγή φρένα και λάστιχα,
αντικατάσταση φώτων/φλας/φαναριών,
εργασίες φανοποιίας, εργασίες συντήρησης
γενικά κ.ά.

2. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
18

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (19 θέσεων)

ΟΜΑΔΑ Β : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Τα παρακάτω αναφερόμενα ανταλλακτικά είναι ενδεικτικά αφού δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν εκ των προτέρων οι
ανάγκες για κάθε όχημα/μηχάνημα.
Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για κάθε
όχημα/μηχάνημα.
α/α1

Είδος Μηχανήματος

Εργοστάσιο
Κατασκευής

Αρ. Κυκλοφορίας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

҉. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1.ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, AΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ

IVECO

KHI 9364

ελαστικά, γενικό σέρβς

2

ΦΟΡΤΗΓΟ

MERCEDES BENZ

KHH 6600

μπαταρίες, φίλτρα, λάδια, επισκευή στην
ανατροπή

3

ΦΟΡΤΗΓΟ

IVECO-MAGIRUS

KHY 9794

ΚΤΕΟ

4

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΤΟΥΟΤΑ HILUX

KHI 4468

5

ΦΟΡΤΗΓΟ

MITSUBISHI

KHI 9358

αλλαγή εσωτερικών χερουλιών καμπίνας,
αντικατάσταση καθίσματος οδηγού, είδη
φανοποιίας, δίσκος, πλατώ, ρουλεμάν, 2
μπλιλιοφόρες
λάδια, τακάκια, ιμάντας τροχαλίας

6

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ

NISSAN MOTOR

KHY 4473

λάδια, ελαστικά

9
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7

ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

MAZDA

KHI 9368

λάδια, ελαστικά

8

ΦΟΡΤΗΓΟ

MERCEDES
UNIMOG

ΚΗΥ 4452

λάμες μαχαιριού, ελαστικά

2.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
9

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

DAIMLERUNIMOG

ME 131183

λάμες μαχαιριού, λάδια, ελαστικά

10

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

CATERPILLAR

ME 34981

λάμπες, προβολείς, κλειδαριές, λάδια,
ασφάλειες

11

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ

COMATSU

ME 104078

λάδια, κλειδαριές

12

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

COMATSU

ME 77005

καθρέπτες, λάδια

13

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ

JCB

ME 106968

μάζεμα τζόγος και μπράτσο

14

BOBCAT

BOBCAT

AZNC 11079 ΑΡ.
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

λάδια

҉. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1. ΟΧΗΜΑΤΑ
15

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (5 θέσεων)

ΤΟΥΟΤΑ RAV4

KHI 4949

δίσκος, πλατώ, ρουλεμάν, φρένα, βαλβονίλες,
αλλαγή φίλτρου καμπίνας

16

EΠΙΒΑΤΙΚΟ (9 θέσεων)

OPEL VAUXHALL

ΚΗI 9385

ελαστικά

17

EΠΙΒΑΤΙΚΟ (5 θέσεων)

HYUNDAI ΜΑΤRIX

KHI 4944

δισκόπλακες, αλλαγή φρένων, αμορτισέρ,
μπροστινό σύστημα, χερούλια οδηγού και
συνοδηγού εξωτερικά, καθρέπτης συνοδηγού.

IVECO

ΚΗI 9390

λάστιχα και γενικό σέρβις

2. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
18

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (19 θέσεων)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΤΗΛ. 2834032500
FAX. 2834031380
E-MAIL: info@anogeia.gr
ΔΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ : www.anogeia.gr

«Συντήρηση και Επισκευή
Μηχανημάτων και Οχημάτων- Προμήθεια Ανταλλακτικών
του Δήμου Ανωγείων έτους 2018»
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 51.500,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Ανώγεια, 26 - 04 -2018
Αριθμός πρωτ.: 1297
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.4412/2016/τ.Α΄/147-Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Την αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού
διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λπ. των
οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. περί ων το άρθρο του Ν.Δ/τος 2396/53»
3. Τον Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».
4. Τον N.3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τον N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις».
6.Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
7.Της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017 τεύχος Β) με την οποία
ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
8.Την υπ’ αριθ. 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/Β΄/16.11.2016) απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την έγκριση του
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, για διαδικασίες
σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
9. Την αριθ. 15 κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 161/2016 με ΑΔΑ ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) με θέμα
«Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν.
4412/2016 (Α 147).
10. Τη μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 51.500,00
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή
μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Ανωγείων- Προμήθεια Ανταλλακτικών για το έτος 2018».
11. Τις σχετικές Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος των Κ.Α.: 10-6263.002 ποσού 1.500,00 ευρώ, Κ.Α.:
10-6671 ποσού 500,00 ευρώ, Κ.Α.: 15-6263.002 ποσού 3.000,00 ευρώ, Κ.Α.: 15-6671.002 ποσού 1.000,00
ευρώ, Κ.Α 20-6263.002 ποσού 4.000,00 ευρώ, Κ.Α.: 20-6671.002 ποσού 4.000,00 ευρώ, Κ.Α.: 25-6263.002
ποσού 4.500,00 ευρώ, Κ.Α.: 25-6671.002 ποσού 1.500,00 ευρώ, Κ.Α.: 30-6263.002 ποσού 3.000,00 ευρώ,
Κ.Α.: 30-6264.004 ποσού 18.000,00 ευρώ, Κ.Α.: 30-6672.002 ποσού 1.000,00 ευρώ, Κ.Α.: 30-7131.017 ποσού
3.000,00 ευρώ, Κ.Α.: 35-6263.002 ποσού 2.500,00 ευρώ, Κ.Α.: 35-6671.002 ποσού 1.000,00 ευρώ, Κ.Α.: 706264.004 ποσού 2.000,00 ευρώ Κ.Α.: 70-6672 ποσού 1.000,00 ευρώ του προϋπολογισμού του έτους 2018,
συνολικού ύψους 51.500,00€.
12. Την με αριθ. 18REQ002987253 έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ.
13. Τη με αριθ. 41/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ψηφίζεται η σχετική πίστωση.
14. Τη με αριθ. 42 /2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίζεται η έγκριση των τευχών
που έχουν συνταχθεί από το Δήμο Ανωγείων για την «Συντήρηση και Επισκευή Μηχανημάτων και Οχημάτων Προμήθεια Ανταλλακτικών του Δήμου Ανωγείων για το έτος 2018,ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την
«Συντήρηση και Επισκευή Μηχανημάτων και Οχημάτων - Προμήθεια Ανταλλακτικών του Δήμου Ανωγείων για
11
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το έτος 2018» με συνοπτικό (πρόχειρο) δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και η Κατάρτιση των όρων διακήρυξης
του συνοπτικού (πρόχειρου) δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
τη διενέργεια συνοπτικού (πρόχειρου) δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (κατά τις διατάξεις του άρθρου
117 του Ν.4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Συντήρηση και
επισκευή μηχανημάτων & οχημάτων-Προμήθεια Ανταλλακτικών του Δήμου Ανωγείων για το έτος 2018»,
ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 41.532,26€ χωρίς το ΦΠΑ (ήτοι 51.500,00€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%) του προϋπολογισμού του έτους 2018, σύμφωνα με τον πιο παρακάτω πίνακα :
α/
α

Περιγραφή

κωδικός
cpv

Είδους/ Κατηγορίας

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
1
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

50530000-9

34330000-9

Προϋπολογισμός
Είδους/
Κατηγορίας
χωρίς το ΦΠΑ
24%
(€)

ΦΠΑ 24%

Προϋπολογισμός
Είδους/
Κατηγορίας
με το ΦΠΑ 24%

(€)

(€)

31.048,39

7.451,61

38.500,00

31.048,39

7.451,61

38.500,00

10.483,87

2.516,13

13.000,00

10.483,87

2.516,13

13.000,00

41.532,26

9.967,74

51.500,00

Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά (παρ.1 , άρθρου 86 του Ν.4412/2016) αποκλειστικά βάσει τιμής. Αυτή καθορίζεται ως το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) από τον μειοδότη άνευ ορίου, στο
σύνολο των οχημάτων που περιλαμβάνονται ανά διακριτό είδος/κατηγορία της εκάστοτε ομάδας όπως
περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για μεμονωμένο είδος /κατηγορία της εκάστοτε
ομάδας, είτε ακόμα για το σύνολο των οχημάτων μιας ή περισσοτέρων ομάδων, είτε ακόμη για το σύνολο
των ομάδων της μελέτης.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 51.500,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τους Κ.Α.: 10-6263.002, 106671, 15-6263.002, 15-6671.002, 20-6263.002, 20-6671.002, 25-6263.002, 25-6671.002, 30-6263.002, 306264.004, 30-6672.002, 30-7131.017, 35-6263.002, 35-6671.002, 70-6264.004, 70-6672, του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2018, συνολικού ύψους 51.500,00 €.
Η πηγή χρηματοδότησης είναι Τακτικά Έσοδα & ΣΑΤΑ του Δήμου Ανωγείων.
Η προσφορά θα πρέπει να συμφωνεί με την μελέτη οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
διακήρυξης.
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού), σύμφωνα με το
άρθρου 121 του Ν.4412/2016 ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του
παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανωγείων (www.anogeia.gr).
Συγκεκριμένα οι εργασίες και τα ανταλλακτικά επισκευής αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή
της σχετικής μελέτης της Υπηρεσίας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και αφορούν τα
παρακάτω ανά ομαδοποιημένη Υπηρεσία:
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ΟΜΑΔΑ Α : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
α/α1

Είδος Μηχανήματος

Εργοστάσιο
Κατασκευής

Αρ. Κυκλοφορίας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

҉. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1.ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, AΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ

IVECO

KHI 9364

εργασίες συντήρησης γενικά, αλλαγή λαστίχων,
εργασίες συντήρησης γενικά, κ.ά.

2

ΦΟΡΤΗΓΟ

MERCEDES BENZ

KHH 6600

3

ΦΟΡΤΗΓΟ

IVECO-MAGIRUS

KHY 9794

4

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΤΟΥΟΤΑ HILUX

KHI 4468

5

ΦΟΡΤΗΓΟ

MITSUBISHI

KHI 9358

6

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ

NISSAN MOTOR

KHY 4473

7

ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

MAZDA

KHI 9368

8

ΦΟΡΤΗΓΟ

MERCEDES
UNIMOG

ΚΗΥ 4452

αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
πετρελαίου, λαδιού, αλλαγή υδραυλικών
λαδιών, εργασίες συντήρησης γενικά, επισκευή
στην ανατροπή, αντικατάσταση μπαταριών κ.λπ.
αλλαγή φίλτρων αέρος, πετρελαίου, λαδιού,
αλλαγή λαδιών, αλλαγή ιμάντων, επισκευή /
αλλαγή ελαστικών, αλλαγή στο πίσω αριστερά
φανάρι, εργασίες συντήρησης γενικά, κ.λπ.
αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
πετρελαίου, αέρος, αλλαγή δίσκου, πλατώ,
ρουλεμάν, 2 μπιλιοφόρες, δύο φαναριών πίσω,
εργασίες συντήρησης γενικά ,κ.ά.
αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
πετρελαίου, λαδιού, βαλβολίνες, τακάκια,
βαλβίδα καυσαερίων, ιμάντας τροχαλίας,
εργασίες συντήρησης γενικά, κ.ά.
αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
πετρελαίου, λαδιού, βαλβολίνες, ελαστικά,
εργασίες συντήρησης γενικά, κ.ά.
αλλαγή λαδιών, φίλτρων αέρος, πετρελαίου,
εργασίες φανοποιίας, εργασίες συντήρησης
γενικά κ.ά.
αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
πετρελαίου, λαδιού, βαλβολίνες,
επισκευή/αλλαγή ελαστικών, εργασίες
συντήρησης γενικά, επισκευή και συντήρηση
στο μαχαίρι και λάμες μαχαιριού, φρένα κ.ά.

2.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
9

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

DAIMLERUNIMOG

ME 131183

10

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

CATERPILLAR

ME 34981

11

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ

COMATSU

ME 104078

12

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

COMATSU

ME 77005

13

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ

JCB

ME 106968

αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
πετρελαίου, λαδιού, φίλτρο καμπίνας,
επισκευή/αλλαγή ελαστικών, εργασίες
συντήρησης γενικά, επισκευή και συντήρηση
στο μαχαίρι και λάμες μαχαιριού, φρένα κ.ά.
αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
πετρελαίου, λαδιού, και υδραυλικών λαδιών,
επισκευή τρόπμας κίνησης, κλειδαριάς πόρτας,
συντήρηση ηλεκτρολογικών, ασφαλειών,
λαμπών και προβολέων, ρεγουλάρισμα,
επισκευή τρόμπας κίνησης, επισκευή
ερπύστριας, εργασίες συντήρησης γενικά κ.ά.
αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
πετρελαίου, λαδιού, και υδραυλικών λαδιών,
εργασίες συντήρησης γενικά, αλλαγή
καθρεφτών, αλλαγή κλειδαριών κ.ά.
αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
πετρελαίου, λαδιού, και υδραυλικών λαδιών,
εργασίες συντήρησης γενικά, αλλαγή
καθρεφτών, επισκευή γραναζιών μαχαιριού κ.ά.
αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
πετρελαίου, λαδιού, και υδραυλικών λαδιών,
εργασίες συντήρησης γενικά κ.ά.

13
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14

BOBCAT

BOBCAT

AZNC 11079 ΑΡ.
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
πετρελαίου, λαδιού, και υδραυλικών λαδιών,
εργασίες συντήρησης γενικά κ.ά.
҉. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1. ΟΧΗΜΑΤΑ

15

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (5 θέσεων)

ΤΟΥΟΤΑ RAV4

KHI 4949

16

EΠΙΒΑΤΙΚΟ (9 θέσεων)

OPEL VAUXHALL

ΚΗI 9385

17

EΠΙΒΑΤΙΚΟ (5 θέσεων)

HYUNDAI ΜΑΤRIX

KHI 4944

IVECO

ΚΗI 9390

αλλαγή φίλτρων αέρος, λαδιού ,αλλαγή μπουζί ,
αλλαγή φρένων, αλλαγή δίσκου, αλλαγή
ρουλεμάν, αλλαγή πλατώ, αλλαγή βαλβολίνων
διαφορικού, σασμάν και φίλτρου βενζίνης κ.ά.
αλλαγή λαδιών, φίλτρων λαδιού, αέρος,
πετρελαίου, λάστιχα, αλλαγή φρένων
αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων αέρος,
πετρελαίου, λαδιού, αλλαγή μπουζί, αλλαγή
φίλτρου βενζίνης, κ.ά.

2. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
18

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (19 θέσεων)

αλλαγή φίλτρων αέρος, πετρελαίου, λάδια
πετρελαίου, αλλαγή φρένα και λάστιχα,
αντικατάσταση φώτων/φλας/φαναριών,
εργασίες φανοποιίας, εργασίες συντήρησης
γενικά κ.ά.

ΟΜΑΔΑ Β : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Τα παρακάτω αναφερόμενα ανταλλακτικά είναι ενδεικτικά αφού δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν εκ των
προτέρων οι ανάγκες για κάθε όχημα/μηχάνημα.
Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
για κάθε όχημα / μηχάνημα.
α/α1

Είδος Μηχανήματος

Εργοστάσιο
Κατασκευής

Αρ. Κυκλοφορίας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

҉. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1.ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, AΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ

IVECO

KHI 9364

ελαστικά, γενικό σέρβις

2

ΦΟΡΤΗΓΟ

MERCEDES BENZ

KHH 6600

μπαταρίες, φίλτρα, λάδια, επισκευή στην
ανατροπή

3

ΦΟΡΤΗΓΟ

IVECO-MAGIRUS

KHY 9794

ΚΤΕΟ

4

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΤΟΥΟΤΑ HILUX

KHI 4468

αλλαγή εσωτερικών χερουλιών καμπίνας,
αντικατάσταση καθίσματος οδηγού, φανοποιία,
δίσκος, πλατώ, ρουλεμάν, 2 μπλιλιοφόρες

5

ΦΟΡΤΗΓΟ

MITSUBISHI

KHI 9358

λάδια, τακάκια, ιμάνατας τροχαλίας

6

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ

NISSAN MOTOR

KHY 4473

λάδια, ελαστικά

7

ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

MAZDA

KHI 9368

λάδια, ελαστικά

8

ΦΟΡΤΗΓΟ

MERCEDES
UNIMOG

ΚΗΥ 4452

λάμες μαχαιριού, ελαστικά

2.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

14
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9

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

DAIMLERUNIMOG

ME 131183

λάμες μαχαιριού, λάδια, ελαστικά

10

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

CATERPILLAR

ME 34981

λάμπες, προβολείς, κλειδαριές, λάδια,
ασφάλειες

11

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ

COMATSU

ME 104078

λάδια, κλειδαριές

12

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

COMATSU

ME 77005

καθρέπτες, λάδια, κόσκινο

13

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ

JCB

ME 106968

μάζεμα τζόγος και μπράτσο

14

BOBCAT

BOBCAT

AZNC 11079 ΑΡ.
λάδια
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
҉. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1. ΟΧΗΜΑΤΑ

15

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (5 θέσεων)

ΤΟΥΟΤΑ RAV4

KHI 4949

δίσκος, πλατώ, ρουλεμάν, φρένα, βαλβονίλες,
αλλαγή φίλτρου καμπίνας

16

EΠΙΒΑΤΙΚΟ (9 θέσεων)

OPEL VAUXHALL

ΚΗI 9385

ελαστικά

17

EΠΙΒΑΤΙΚΟ (5 θέσεων)
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ

HYUNDAI ΜΑΤRIX

KHI 4944

δισκόπλακες, αλλαγή φρένων, αμορτισέρ,
μπροστινό σύστημα, χερούλια οδηγού και
συνοδηγού εξωτερικά, καθρέπτης συνοδηγού.

2. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
18

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (19 θέσεων)

ŀ

IVECO

ΚΗI 9390

λάστιχα και γενικό σέρβς

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κεφάλαιο Α'
Άρθρο 1: Αναθέτουσα αρχή-Ορισμοί
Άρθρο 2 : Αντικείμενο – Προεκτιμώμενη αμοιβή – Τόπος – Συμβατική προθεσμία
Άρθρο 3: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου – Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης
Άρθρο 4: Διεξαγωγή διαγωνισμού
Άρθρο 5 : Παροχή πληροφοριών
Άρθρο 6: Τεύχη Διαγωνισμού
Άρθρο 7: Τρόπος - τόπος υποβολής Προσφορών - διενέργειας του διαγωνισμού
Άρθρο 8: Γλώσσα διαδικασίας
Άρθρο 9: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό – Δικαιολογητικά συμμετοχής
Άρθρο 10: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Άρθρο 11: Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού
Άρθρο 12: Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
Άρθρο 13 : Λόγοι αποκλεισμού
Άρθρο 14 : Χρόνος ισχύος προσφορών
Άρθρο 15: Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
Άρθρο 16: Ενστάσεις
Άρθρο 17: Σύναψη και υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 18 : Χρόνος & τόπος παράδοσης και παραλαβή - Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος πληρωμής
Άρθρο 19: Έκπτωση αναδόχου
Άρθρο 20: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία - Διαφορές διακήρυξης από αντίστοιχους νόμους
Άρθρο 21: Ματαίωση διαδικασίας
15
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Άρθρο 22: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
Παράρτημα Ι:
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Παράρτημα ΙΙ:
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ( 10.Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής )
Παράρτημα ΙΙΙ:
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( 10.Γ.(α). Δικαιολογητικά συμμετοχής )
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Ορισμοί
1.1 Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
1.2 Υπηρεσία που συντονίζει το διαγωνισμό: ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δνση: ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, ∆ΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, ΤΚ 74051, ΤΗΛ. 2834032500, FAX. 2834031380,
E-MAIL: info@anogeia.com, ∆ΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ : www.anogeia.gr

Άρθρο 2: Αντικείμενο – Προεκτιμώμενη αμοιβή – Τόπος – Συμβατική προθεσμία
Η παρούσα προκήρυξη αφορά στην ανάθεση της σύμβασης, μετά από διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων &
οχημάτων-Προμήθεια Ανταλλακτικών του Δήμου Ανωγείων για το έτος 2018».
2.1.Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τις εργασίες συντήρησης και τις επισκευές των οχημάτων και
μηχανημάτων του Δήμου Ανωγείων που δεν μπορούν να γίνουν στο συνεργείο του, από το εξειδικευμένο
προσωπικό του καθώς και των αναγκαίων ανταλλακτικών. Τα μηχανοκίνητα του Δήμου ανήκουν στις
αναφερόμενες Υπηρεσίες του και κινούνται κατόπιν σχετικών εντολών που εκδίδονται από το γραφείο κίνησης
του Δήμου.
Το αντικείμενο των εργασιών συνίσταται στην επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων του Δήμου για το
έτος 2018. Η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων, θα αφορά τις πάσης φύσης εργασίες
επισκευής, καθώς και την εργασία αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων τους με τα
απαραίτητα ανταλλακτικά.
Επίσης αφορά και την προμήθεια όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών για τις παραπάνω συντηρήσεις,
καθώς και των απαραίτητων ελαστικών για όλα τα οχήματα και μηχανήματα.
Στη σχετική Τεχνική Περιγραφή που συνοδεύει την παρούσα μελέτη, αναφέρονται αναλυτικά τα οχήματα, και
μηχανήματα, με αναφορά στις ενδεικτικές εργασίες που θα απαιτηθούν για το καθένα απ' αυτά. Στον
προϋπολογισμό της μελέτης έχει γίνει κατηγοριοποίηση των δαπανών σε δύο ομάδες : την ομάδα Α που
αφορά στις εργασίες συντήρησης και την ομάδα Β που αφορά στα ανταλλακτικά & ελαστικά που απαιτούνται.
Οι εργασίες και τα ανταλλακτικά περιγράφονται ενδεικτικά για τους εξής λόγους: α) γιατί δεν μπορούν να
προσδιοριστούν εξ' αρχής οι πραγματικές ετήσιες ανάγκες σε επισκευές και ενδεχομένως σε ανταλλακτικά που
θα προκύψουν και β) η προμήθεια μεγάλης, έστω και κατ' εκτίμηση ποσότητας ανταλλακτικών (δεδομένου
του μεγάλου σχετικά στόλου του Δήμου), προκειμένου να δημιουργηθεί απόθεμα για τυχόν μελλοντική χρήση,
θα επιβάρυνε τον προϋπολογισμό του Δήμου αδικαιολόγητα λόγω, αφενός μεν της άμεσης απαίτησης
αποπληρωμής της σχετικής δαπάνης προμήθειας με την ολοκλήρωση και παραλαβή της από το Δήμο και
αφετέρου δε, λόγω του γεγονότος της ύπαρξης πιθανότητας μη χρησιμοποίησης κάποιων εξ' αυτών κατά είδος
ή κατά ποσότητα, γ) ο Δήμος Ανωγείων δε διαθέτει χώρους αποθήκευσης για φύλαξη μεγάλων ποσοτήτων
ανταλλακτικών.
2.2. Η συνολική προεκτιμούμενη αμοιβή της επικείμενης σύμβασης ανέρχεται σε 41.532,26 € χωρίς τον ΦΠΑ ,
ήτοι 51.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του
Δήμου Ανωγείων (έσοδα, ΣΑΤΑ).
2.3. Τόπος εκτέλεσης των εργασιών προβλέπεται ως οι εγκαταστάσεις του Δήμου Ανωγείων (χώρος
στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου και οι εγκαταστάσεις του συνεργείου του Δήμου στα Ανώγεια) καθώς
και οι εγκαταστάσεις του αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει, με δική του οικονομική
επιβάρυνση και με ασφαλές μέσο μεταφοράς (όπως ορίζει ο Νόμος) τη μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο
του, εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
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2.4. Ο χρόνος ισχύς της σύμβασης που θα προκύψει θα είναι ένας (1) χρόνος ή μέχρι ολοκλήρωσης των
εργασιών στον αναφερόμενο αριθμό οχημάτων και πάντως όχι πέραν του έτους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να εγγυούνται γραπτώς την ποιότητα της εργασίας τους, η δε χρονική εγγύηση δε θα πρέπει να είναι μικρότερη
του ενός (1) χρόνου. Οι επισκευές θα γίνουν όποτε προκύψει ανάγκη και σε συνεννόηση με το τμήμα
διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αναφερόμενη μελέτη.
Άρθρο 3: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης.
Ως κριτήριο επιλογής τίθεται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και ως εκ
τούτου δεκτοί στη διαδικασία κατάθεσης προσφοράς γίνονται οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της
νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν υπηρεσίες
παροχής υπηρεσιών σχετικές με τις αναφερόμενες στη μελέτη και την παρούσα διακήρυξη.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ,
αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (παρ.1 , άρθρου 86 του Ν.4412/2016)
αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αυτή καθορίζεται ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) από τον
μειοδότη άνευ ορίου, στο σύνολο των οχημάτων που περιλαμβάνονται ανά διακριτό είδος/κατηγορία της
εκάστοτε ομάδας όπως περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για μεμονωμένο είδος /κατηγορία της εκάστοτε
ομάδας, είτε ακόμα για το σύνολο των οχημάτων μιας ή περισσοτέρων ομάδων, είτε ακόμη για το σύνολο των
ομάδων της μελέτης.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.
Άρθρο 4: Διεξαγωγή διαγωνισμού
Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης που αφορούν στη διεξαγωγή του συνοπτικού διαγωνισμού και τις
προϋποθέσεις συμμετοχής, τίθενται επί ποινή αποκλεισμού.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα Ανώγεια, στο Δημαρχιακό Μέγαρο την 16η Μαΐου 2018, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από του υποψηφίους αναδόχους) ενώπιον
της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα
στοιχεία δύναται να κατατεθούν στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη
ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και ώρα 14:00.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Άρθρο 5: Παροχή πληροφοριών
Η Διακήρυξη και η Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης), καθώς και όλο το συνοδό υλικό
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.anogeia.gr)για να παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών του παρόντος διαγωνισμού.
Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 2834032507 κα Ειρήνη Νταγιαντά
(eir.dagiada@yahoo.gr) ή κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στο fax : 2834031380.
Τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε ενδιαφερόμενους με δαπάνες
τους ως και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.
Άρθρο 6: Τεύχη διαγωνισμού
Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία τεχνικής έκθεσης και διακήρυξης αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε κατά σειρά
ισχύος τους (σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω:
1. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού.
2. Τεχνική έκθεση (τεχνική περιγραφή-περιγραφή εργασιών).
3. Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
Άρθρο 7: Τρόπος - τόπος υποβολής προσφορών - διενέργειας του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα Ανώγεια, στο Δημαρχιακό Μέγαρο την 16η - 05 - 2018, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από τους υποψηφίους αναδόχους) ενώπιον
της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
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Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα
στοιχεία δύναται να κατατεθούν στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη
ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και ώρα 14:00.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί βάσει του Ν.4412/2016.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,
την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού μόνο ενώπιων της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.
Οι προσφορές θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού, που θα αποφανθεί
στην ίδια συνεδρίαση σχετικά με την επιλογή αναδόχου.
Η έναρξη υποβολής των προσφορών κηρύσσεται από τον πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού , μισή ώρα πριν
από την ώρα λήξης, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.4412/2016.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα , επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν ή να αξιολογηθούν
αντιστοίχως.
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποσφραγίζει δημόσια, παρουσία των διαγωνιζομένων, κατά την
ημερομηνία του διαγωνισμού τον κυρίως φάκελο (φάκελο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) και καταγράφει τους διαγωνιζόμενους
σε πρακτικό. Στο πρακτικό αυτό αναγράφεται η τυχόν επίδοση της προσφοράς χωρίς την προσκόμιση των
απαιτούμενων στοιχείων (φακέλων), πράγμα που κάνει την προσφορά απαράδεκτη.
Αφού περάσει η ώρα που ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι έληξε η παράδοση των
προσφορών, αναγράφεται τούτο στα πρακτικά και απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των
προσφορών μεταγενέστερα με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού.
Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια, αρχίζει ο έλεγχος των
δικαιολογητικών συμμετοχής. Κατά σειρά επιδόσεως των προσφορών αναγράφονται στο πρακτικό
δημοπρασίας τα έγγραφα που περιέχονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά μεν αλλά κατά τρόπο που να
εμφανίζει σαφώς το σύμφωνο ή μη προς τους όρους της διακήρυξης, σε επήκοο των παρισταμένων.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των δικαιολογητικών
συμμετοχής , ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και η ανακοίνωση των επί μέρους
στοιχείων τους , τα οποία επίσης καταγράφονται στο ίδιο πρακτικό.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση 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.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίστηκαν
στην διακήρυξης, και το υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή , η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα επιφυλασσομένων
των διατάξεων του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
Oι προσφορές δε μπορεί να υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό στο σύνολο του ή σε μέρος αυτού.
Προσφορές που δεν είναι υπογεγραμμένες από τον ενδιαφερόμενο ή δεν είναι σύμφωνες με τη διακήρυξη
απορρίπτονται. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.
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 πέντε (5) ημερών
από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 12 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 το
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 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 ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 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
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τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 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.
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.
Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 12
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 και τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης.
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.
Κατόπιν ακολουθείται η νόμιμος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Άρθρο 8: Γλώσσα διαδικασίας
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.
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 επικυρωμένα (Είτε από το αρμόδιο
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με την
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους) ,
και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.( Πρβ.
Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225)), 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.
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 αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την
σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 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.
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.
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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 9: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό – Δικαιολογητικά συμμετοχής
9.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
β. Ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ. Συνεταιρισμοί, αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Οι ενώσεις /κοινοπραξίες, υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη
της που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους που θα ορίζεται με
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης /κοινοπραξίας. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε
μέλος τους ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί για το κάθε
μέλος μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
9.2.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην Ελληνική γλώσσα στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα
κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί
ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 10.
1. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
(1) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (άρθρο 79 παρ.4 Ν.4412/2016, η υπ’
αριθ.158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/16.11.2016 τεύχος Β') απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα.II),
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή θεωρημένα αντίγραφα όπως ορίζεται
στο άρθρ. 1 του Ν. 4250/14 και η έλλειψη κάποιου αποτελεί λόγω αποκλεισμού από το διαγωνισμό.
Εάν δεν προσκομισθούν όλα τα ανώτερα δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
2. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.
2. Τα δικαιολογητικά σύστασης και νομιμοποίησής τους: Αν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμος εταιρεία, το
Φ.Ε.Κ. σύστασης καθώς και το Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης/συγκρότησης σε σώμα του εν ενεργεία Διοικητικού
Συμβουλίου του, κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού.
3. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Ή ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
1. Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις εταιρειών θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των εδαφίων (1) και (2)
του παρόντος άρθρου για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Β. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του ενδιαφερομένου,
η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας
αρχής της χώρας εγκατάστασής του. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, δύναται
αυτή να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης δικαιολογητικών που εμπίπτουν στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση, αυτά θα
ζητούνται αυτεπάγγελτα από το Δήμο.
Γ. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 και 10 της παρούσας
Διακήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη εκτός των δικαιολογητικών που εμπίπτουν στην
αυτεπάγγελτη αναζήτηση.
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2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε
υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τους υποψηφίους να συμπληρώσουν τυπικές ελλείψεις των ήδη
υποβληθέντων δικαιολογητικών, πλην των αναγκαίων στοιχείων της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, καθώς
και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός εύλογου χρόνου κατά
την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
4. Αποκλείονται από το διαγωνισμό οι υποψήφιοι για τους οποίους αποδείχθηκε, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ότι
υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται στην παρούσα Διακήρυξη.
Άρθρο 10: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Ο υποβαλλόμενος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ή ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να είναι καλά σφραγισμένος
όπου θα αναγράφεται :
α) Η λέξη Προσφορά ή Αίτηση Συμμετοχής.
β) Προς το Δήμο Ανωγείων.
γ) Τίτλος της σύμβασης.
δ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
ε) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής)
διαγωνισμού.
στ) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ και e-mail).
Η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση :
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΑ , Τ.Κ. 74051
ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τα περιεχόμενα του υποβαλλόμενου φακέλου «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ή ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ορίζονται ως εξής:
1. σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίου φακέλου τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
93 του Ν.4412/2016.
και
2. σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του
κυρίου φακέλου τοποθετούνται όλα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
10.Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα:
α) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
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., 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
γ) 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.
10.Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Περιεχόμενα :Στο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά
του προσφέροντα.
Η οικονομική προσφορά μπορεί να συντάσσεται από τον διαγωνιζόμενο κάνοντας χρήση του έντυπου από
το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που συνέταξε η υπηρεσία για διευκόλυνση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.
Το εν λόγω έντυπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από τον ιστότοπο του Δήμου μας.
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Στην περίπτωση που ο προσφέρων καταθέτει προσφορά για το σύνολο των ομάδων της μελέτης, τότε
συμπληρώνει όλα τα πεδία και των δύο ομάδων του έντυπου υποδείγματος οικονομικής προσφοράς. Στην
περίπτωση που ο προσφέρων καταθέτει προσφορά για διακριτό είδος/κατηγορία ομάδας , συμπληρώνει όλα
τα σχετικά πεδία για τα οποία υποβάλλει οικονομική προσφορά, αφήνοντας κενά τα υπόλοιπα πεδία που δεν
τον αφορούν.
Αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (Ε.Π.Ε.%) ολογράφως και αριθμητικώς.
Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται δημόσια κλήρωση
από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν προσκλήσεως των Διαγωνιζομένων που υπέβαλαν τις ίδιες
προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια
της διαδικασίας.
10.Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Περιεχόμενα :Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης, δηλαδή:
α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8. παρ. 4 του ν. 1599/1986, ότι οι προσφερθέντες υπηρεσίες – εργασίες,
όπως και τα ανταλλακτικά που θα τοποθετούνται, θα είναι σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στην Μελέτη
– Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανωγείων.
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)
β) Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη για το σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων που
απαιτούνται ανά ομάδα εργασιών και οχημάτων
Άρθρο 11: Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού
Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις. Για την επιλογή της οικονομικότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που
είναι αποδεκτές (έχουν καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά όπως ορίζονται παραπάνω) καθώς και είναι
σύμφωνες με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , αποτελεί
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (παρ.1 , άρθρου 86 του Ν.4412/2016) αποκλειστικά
βάσει τιμής.
Αυτή καθορίζεται ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) από τον
μειοδότη άνευ ορίου, στο σύνολο των οχημάτων που περιλαμβάνονται ανά διακριτό είδος/κατηγορία της
εκάστοτε ομάδας όπως περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, (σχετ. άρθρο 3 της
παρούσης).
Άρθρο 12: Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
Η σύμβαση συνάπτεται μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο, (άρθρο 105 Ν.
4412/2016).
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει.
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εμπροθέσμως κηρύσσεται
έκπτωτος.
Ο ανάδοχος οφείλει, προσερχόμενος για την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει και την απαιτούμενη
εγγύηση για την καλή εκτέλεση της εργασίας (άρθρο 15.2.της παρούσης) ομού με τα σχετικά πιστοποιητικά
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και ορίζονται στο Νόμο 4412/2016, προς αντικατάσταση από τον
ανάδοχο του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσης.
Σχετικά με τα πιστοποιητικά αυτά παρατίθενται εδώ οι κάτωθι διευκρινήσεις:
Α) 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
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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.
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 από την ημερομηνία του
τέλεσης του διαγωνισμού.
Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν
ημερομηνία εντός των έξι μηνών από την ημερομηνία του τέλεσης του διαγωνισμού.
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από όλα τα μέλη οικονομικών φορέων.
Γ) Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του προσωρινού αναδόχου οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 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.
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,
(ιι) 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.
γ. αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) 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.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 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.
Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού
13 A.
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1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή είναι γνωστό στην
αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του 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 (ЕЕ С 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 (ЕЕ 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 (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (A' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία 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 (ЕЕ L 309 της
25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 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 (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).
«Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται 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:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.».
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η
αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα,
μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 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 αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ. Ο λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή
κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.».
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντος 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.
3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση:
α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατ' εξαίρεση, για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και
β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, 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 υποχρεώσεων 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,
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς.
4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων
που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18,
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν μπορεί να θεραπευθεί
αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79,
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, “με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα του.
5. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παρ. 4, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι
σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β' της παρ. 4.
6. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν
οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2.
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Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται
λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις
περιπτώσεις της παρ. 4.
7. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1, 2γ και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να
καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει
διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο
προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς 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 δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο
του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
8. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της επόμενης
παραγράφου, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του σχεδίου
απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με
την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής, καθώς και η απόφαση με την
οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατ αυτής, κοινοποιείται στην Αρχή.
9. Για τις ανάγκες των παραγράφων 7 και 8 συνιστάται επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους του
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, καθώς και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται
με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη
δημοσίευση του παρόντος και ρυθμίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας της. Χρέη
Προέδρου εκτελεί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
10. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις
της παραγράφου 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του
σχετικού γεγονότος.
11. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..».
13.B.
1. Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο ενός
οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2γ και 4 του άρθρου 73 κι ο
οικονομικός φορέας δεν λάβει τα μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην
παράγραφο 7 του άρθρου 73 μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει
και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.».
2. Η περίοδος αποκλεισμού καθορίζεται, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη
ιδίως τη σοβαρότητα του αδικήματος ή παραπτώματος, τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη διάπραξη του
αδικήματος ή παραπτώματος, τη διάρκεια του, υποτροπή, την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας του εκάστοτε
οικονομικού φορέα και τα μέτρα που αυτός λαμβάνει προς αποφυγή διάπραξης παρόμοιων αδικημάτων ή
παραπτωμάτων στο μέλλον.Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορισθεί από τελεσίδικη απόφαση, η
μέγιστη περίοδος αποκλεισμού δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και τα τρία (3) έτη
από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2γ και 4
του άρθρου 73.
3. Ο αποκλεισμός επιβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης διαφθοράς,
καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της
αναθέτουσας αρχής που διαπιστώνει την συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και (α) για τις διαδικασίες που
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αφορούν σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών κατόπιν γνώμης του
συλλογικού οργάνου της παρ. 5 του άρθρου 41, και (β) για διαδικασίες που αφορούν σύναψη δημοσίων
συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, κατόπιν
γνώμης του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
Πριν από την έκδοση της απόφασης περί αποκλεισμού ορισμένου οικονομικού φορέα, παρέχεται σε αυτόν η
δυνατότητα ακροάσεως.
4. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή και τον θιγόμενο
οικονομικό φορέα.
5. Ο αποκλεισμός οικονομικού φορέα από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος Βιβλίου,
σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, επιφέρει αυτοδίκαια και τον αποκλεισμό του από μελλοντικές ή
εν εξελίξει διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών του Βιβλίου II (άρθρα 222 έως
338) ή συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) για ίσο χρονικό διάστημα.».
6. Οι αποφάσεις που εκδίδονται βάσει της παρ. 3 γνωστοποιούνται στην Αρχή, στη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και στη
Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στην Εθνική Βάση
Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων τηρείται κατάλογος των αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων, στον οποίο
καταχωρούνται τα στοιχεία και η περίοδος αποκλεισμού εκάστου εξ αυτών, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων
του ν. 2472/1997 (A' 50).
Άρθρο 14: Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού και για όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο της παρούσας
διακήρυξης απορρίπτονται.
Άρθρο 15: Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
1. Εγγύηση συμμετοχής.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση
συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016).
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.
δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων
Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται 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.
ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
• την ημερομηνία έκδοσης,
•

τον εκδότη,

•

την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,

•
•

τον αριθμό της εγγύησης,
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

•

την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση,
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•

τους όρους ότι:

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
•

τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,

•

την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

•

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 του Δήμου και

στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν
ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής, με τις εξής διαφοροποιήσεις:
1. Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής
του διαγωνισμού.
•

2. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον
συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο Δήμος υποχρεούται στην παραλαβή,
κατά δύο (2) μήνες.
στ) Η μη προσκόμιση εγγυήσεως σύμφωνα με τα ανωτέρω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με
υπαιτιότητα του αναδόχου και ισοδυναμεί με άρνηση αυτού για τη συνομολόγηση και υπογραφή της
σύμβασης που ενάγεται εις βάρος του τις νόμιμες κυρώσεις.
ζ) Οι υπηρεσίες του δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. (άρθρο 72 παρ. 5 του Ν. 4412/2016).
η)Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ
Άρθρο 16: Ενστάσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 ένσταση κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής 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. 36/2018 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 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 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου,
αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης, χωρεί ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επί
της ένστασης 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. 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 17: Σύναψη και υπογραφή της σύμβασης.
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση
συντάσσεται με βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η εργασία,
της διακήρυξης και της σχετικής μελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Η σύμβαση δε
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.
Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο και για τον Ανάδοχο από τον ίδιο ή νόμιμα
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.
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Κατά τη σύνταξη της δημόσιας σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 129 του Ν.4412/2016 ήτοι : α)
οι διατάξεις του παρόντος, β)οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας καθώς και οι
όροι του άρθρου 130 του Ν.4412/2016.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της
διακήρυξης, της μελέτης, της προσφοράς ή της σύμβασης Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης
που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείμενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν δεν
είναι δυνατό να ληφθεί υπ’ όψη με οποιονδήποτε τρόπο για την ερμηνεία των όρων αυτής.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου
Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης μέχρι και τέσσερις (4) μήνες μετά την λήξη της , ύστερα από
συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας
σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που
καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν
β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις
και
γ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 18: Χρόνος & τόπος παράδοσης και παραλαβής - Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος πληρωμής
17.1. Η εκτέλεση της προμήθειας ή της εργασίας αρχίζει από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης ή
κατόπιν της εντολής από την αρμόδια επιτροπή. Ειδικά όσον αφορά την προμήθεια των ανταλλακτικών θα
γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και μετά από γνωμοδότηση της αντίστοιχης
επιτροπής και μέχρι εξάντλησης του ποσού του προϋπολογισμού. Τα ανταλλακτικά θα παραδίδονται
τουλάχιστον εντός 2 ημερών από την παραγγελία ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από συνεννόηση.
Για οποιαδήποτε αμέλεια του αναδόχου σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του έχουν εφαρμογή οι
σχετικές αναφερόμενες διατάξεις στην παρούσα.
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας ή ο
ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η παραλαβή των προς παροχή υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που ορίζεται από το
αρμόδιο όργανο για τα κάτωθι:
α) ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων (σύμφωνα προς το «Δελτίο Επιθεώρησης
και Επισκευής οχήματος» εκδιδόμενο από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου) σε ιδιωτικό συνεργείο,
β) την κανονική και εύρυθμη εκτέλεση των εργασιών αυτών καθώς και την παραλαβή τους και
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο από τη σύμβαση.
Κατά την παράδοση και παραλαβή ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει ενυπόγραφο τιμολόγιο
παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών.
17.2. Η αμοιβή αναδόχου ορίζεται στα συμβατικά τεύχη σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, κατά τα
οριζόμενα στο παρόν τεύχος και στις κείμενες διατάξεις.
17.3.Η πληρωμή στον ανάδοχο δύναται να εκτελείται τμηματικά και θα καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί
στις πιστοποιημένες εργασίες παροχής υπηρεσιών, όπως προκύπτει από το τιμολόγιο και προϋπολογισμό της
προσφοράς για το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από τη
σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών, κατόπιν έκδοσης και θεώρησης του σχετικού χρηματικού
εντάλματος.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας
συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα
αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.
Άρθρο 19: Έκπτωση αναδόχου
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Για οποιαδήποτε αμέλεια του αναδόχου σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του έχουν εφαρμογή οι
σχετικές παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή
έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα με τα παραπάνω.
Άρθρο 20: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία - Διαφορές διακήρυξης από αντίστοιχους νόμους
Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο Διαγωνιζόμενος και κάθε μέλος του (σε
περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση:
α) της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,
β) της ανωτέρω νομοθεσίας.
Οι όροι της παρούσας διακήρυξης ερμηνεύονται κατά τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες
δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών τευχών της)
προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.
Άρθρο 21: Ματαίωση Διαδικασίας
21.1 Η αναθέτουσα αρχή (Οικονομική Επιτροπή του Δήμου) με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, ή
β) στην περίπτωση που κανένας οικονομικός φορέας, από εκείνους που υπέβαλαν προσφορά που πληρούσε
τους όρους της παρούσας Διακήρυξης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση.
21.2 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση που κανείς οικονομικός φορέας δε δεχτεί να παρατείνει την προσφορά του, σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
21.3 Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή
να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
21.4 Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2
του παρόντος, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το
αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα.
21.5 Η αναθέτουσα αρχή (Ο.Ε. του Δήμου) διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη της Επιτροπής
Διαγωνισμού, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016) εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση,
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών
Άρθρο 22: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης
Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ και θα φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Η Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και αναρτάται
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ενώ στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.anogeia.gr) θα αναρτηθούν η Διακήρυξη, η
Προκήρυξη καθώς και όλο το συνοδό υλικό για να παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο
σύνολο των πληροφοριών του παρόντος διαγωνισμού. Επίσης η προκήρυξη(περίληψη της Διακήρυξης) του
διαγωνισμού θα δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα του νομού και τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον
ανάδοχο. (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 82 του Ν.4412/2016, άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν από το άρθρο 18 του Ν.4469/2017)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι :
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ :
ΤΕΥ∆ (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
( 10.Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ )
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ :
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
( 10.Α.1.(α). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (4) )
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