
12ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 18ης Μαΐου 2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 12ης/18.05.2021
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 18  Μαΐου 2021 και ώρα 10:30,  πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ
ΦΕΚ55/11-3-2020),  η  12η  τακτική  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 1980/14.05.2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Δήλωσαν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση τα κάτωθι 7 μέλη. Η δήλωση συμμετοχής έγινε με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά. 

           ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                                       ΜΗ   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

1. Τζουβάρας Ελευθέριος        
2. Δεμένεγας Κωνσταντίνος                                     ΟΥΔΕΙΣ
3. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
4. Βουτσινάς Γεώργιος
5. Πατηνιώτη Μαρία        
6. Δεμένεγας Νικόλαος
7. Γροσομανίδη Παρασκευή    

  

   

                         
 

         
  
 

Ο  συντονισμός  της  διαδικασίας  για  τη  λήψη αποφάσεων  και  την  συγγραφή  του  συνοπτικού
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 18ης ΜΑΪΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1980/14.05.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :  Διορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη προτάσεων και την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών για την επανεξέταση αγωγής της κ. Ελένης Κουτσούδη κατά του Δήμου
Κέας.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

                ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνι-
σμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥ-
ΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ  3ο : Έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών  και  καθορισμός  όρων  διακήρυξης  ανοικτού
διαγωνισμού για την  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ  ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-2022»
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης
προσφορών  και  γνωμοδότησης  επί  αυτών,  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου  του
ανοιχτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσίας  “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2021 - 2022”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 5ο :   Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης
για τη μετατόπιση παροχής με αριθμό 50003304 στην Κορησσία Κέας.    [Εισηγητής : Αντιδήμαρ-
χος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 
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ΘΕΜΑ 1ο : Διορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη προτάσεων και την παράσταση ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την επανεξέταση αγωγής της κ. Ελένης Κουτσούδη κατά
του Δήμου Κέας.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας
Ελευθέριος]

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής:

Με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 αντικαταστάθηκε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010
και όσον αφορά την πρόσληψη πληρεξουσίων δικηγόρων, η νέα διάταξη ορίζει τα εξής : "Η Οικο-
νομική Επιτροπή: [...] ιδ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής γνωμοδοτήσεων,
μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί στον δήμο δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή
της, είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού υπόθε-
σης, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη
γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρ-
θρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114)". 

Ο Πρόεδρος αιτείται τον ορισμό της δικηγορικής εταιρίας «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική
Εταιρία», για τα κάτωθι:

Στις  26/03/2021  κατατέθηκε  στα  γραφεία  του  Δήμου  Κέας,  μέσω  δικαστικού  επιμελητή,
κλήση  της Ελένης Κουτσούδη συζ. Γκάντυ Γκυ Νατάν & κατοίκου Λονδίνου, κατά του Δήμου Κέας,
καλούμενο να παραστεί στη δικάσιμο που θα προσδιοριστεί από το Δικαστήριο. Η εν λόγω κλήση
επαναφέρει την από 20.03.2017 αγωγή (ΓΑΚ 525278/2017) που είχε ασκήσει η κα Κουτσούδη, με
την  οποία  ζητά  να  αναγνωριστεί  κυρία  σε  ακίνητο  επιφάνειας  66,90  τμ  που  βρίσκεται  στην
Ιουλίδα Κέας. Η ως άνω αγωγή συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Μετά τον ορισμό της η δικηγορική εταιρία, καλείται να  εκπροσωπήσει το Δήμο κατά την
εκδίκαση της ως άνω υπόθεσης και ειδικότερα να παραστούν ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου τα
μέλη  αυτής,  σε  όποια  ημερομηνία  συζήτησης,  ή  σε  όποια  μετ’  αναβολή  ή  ματαίωση  ή
επανασυζήτηση, κατά την εκδίκαση της ως άνω αγωγής και κάθε σχετική αίτηση ή δήλωση και να
εξουσιοδοτούν συνεργάτες τους με τις ίδιες ή λιγότερες ως άνω εντολές.

 Η δικηγορική αμοιβή, ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 
3463/2006, Α΄ 114), δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 469,96 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Η 
διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση διατάκτη και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6111.0001 
προϋ/σμού εξόδων οικ. έτους 2021.

Αναλυτικά :

 Απασχόληση για χρονικό διάστημα 2 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και η
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με το πίνακα αμοιβών) πλέον ΦΠΑ
24%, ήτοι 160,00 € + ΦΠΑ 24% 38,40 € = 198,40 € συνολικό ποσό.

 Έξοδα παράστασης ποσού  102,00 € πλέον φ.π.α. 24% , άρα συνολικού ποσού 126,48 €. 
 Έξοδα  κατάθεσης προτάσεων  ποσού  117,00 € πλέον φ.π.α.  24% ,  άρα συνολικού ποσού

145,08 €. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-40-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84/
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 όπως αυτή αντικατέστησε το άρθρο
72 του Ν. 3852/2010

2. Τις διατάξεις του 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114)
3. Την ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋ/σμό  του  οικ.  έτους  2021  και  στον  ΚΑ
00.6111.0001
4. Την οικονομική προσφορά της δικηγορικής εταιρίας
5. Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
     

 Διορίζει την  δικηγορική εταιρία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρία», για τα
κάτωθι  :

Στις  26/03/2021  κατατέθηκε  στα  γραφεία  του  Δήμου  Κέας,  μέσω  δικαστικού  επιμελητή,
κλήση  της Ελένης Κουτσούδη συζ. Γκάντυ Γκυ Νατάν & κατοίκου Λονδίνου, κατά του Δήμου Κέας,
καλούμενο να παραστεί στη δικάσιμο που θα προσδιοριστεί από το Δικαστήριο. Η εν λόγω κλήση
επαναφέρει την από 20.03.2017 αγωγή (ΓΑΚ 525278/2017) που είχε ασκήσει η κα Κουτσούδη, με
την  οποία  ζητά  να  αναγνωριστεί  κυρία  σε  ακίνητο  επιφάνειας  66,90  τμ  που  βρίσκεται  στην
Ιουλίδα Κέας. Η ως άνω αγωγή συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Μετά τον ορισμό της η δικηγορική εταιρία, καλείται να  εκπροσωπήσει το Δήμο κατά την
εκδίκαση της ως άνω υπόθεσης και ειδικότερα να παραστούν ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου τα
μέλη  αυτής,  σε  όποια  ημερομηνία  συζήτησης,  ή  σε  όποια  μετ’  αναβολή  ή  ματαίωση  ή
επανασυζήτηση, κατά την εκδίκαση της ως άνω αγωγής και κάθε σχετική αίτηση ή δήλωση και να
εξουσιοδοτούν συνεργάτες τους με τις ίδιες ή λιγότερες ως άνω εντολές.

 Η δικηγορική αμοιβή, ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006, Α΄ 114), δεν θα ξεπεράσει το ποσό των  469,96 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Η
διάθεση  πίστωσης  θα  γίνει  με  απόφαση  διατάκτη  και  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ 00.6111.0001
προϋ/σμού εξόδων οικ. έτους 2021.

Αναλυτικά :

 Απασχόληση για χρονικό διάστημα 2 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και η
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με το πίνακα αμοιβών) πλέον ΦΠΑ
24%, ήτοι 160,00 € + ΦΠΑ 24% 38,40 € = 198,40 € συνολικό ποσό.

 Έξοδα παράστασης ποσού  102,00 € πλέον φ.π.α. 24%, άρα συνολικού ποσού 126,48 €. 
 Έξοδα  κατάθεσης  προτάσεων  ποσού   117,00  €  πλέον  φ.π.α.  24%,  άρα συνολικού ποσού

145,08 €. 

                    Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 και του Ν.
4412/2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 76/2021

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-40-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84/
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ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού
για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονο-
μικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]                      

Το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής
τα εξής: 

“Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του

άρθρου  22  του  Ν.3536/07,  ορίζεται  ότι:  «Οι  μελέτες  παροχής  υπηρεσιών και  τα  τεύχη  (περιγραφή,

συγγραφές  υποχρεώσεων και  τεχνικές  προδιαγραφές)  προμηθειών, για  την εκτέλεση των οποίων δεν

απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από

υπάλληλο της υπηρεσίας  που διαχειρίζεται  την πίστωση,  σύμφωνα με τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  να

θεωρούνται  από  τον  προϊστάμενο  της  αντίστοιχης  κατά  περίπτωση  αρμόδιας  υπηρεσίας  του  Ο.Τ.Α.,

τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των

ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., με ανάλογη

εφαρμογή των σχετικών διατάξεων». 

Στις διατάξεις του  άρθρου 54 του Ν. 4412/2016  και   72 Ν. 3852/2010 γίνεται αναφορά στις  Τεχνικές

Προδιαγραφές που  καθορίζουν  τα  απαιτούμενα  χαρακτηριστικά  των  έργων,  των  υπηρεσιών ή  των

αγαθών και συγκεκριμένα οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται  πριν την έναρξη της

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

Με βάση το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5, 26, 116 και 117 του Ν. 4412/2016 η αναθέτουσα

αρχή προσφεύγει στην ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις κάτω των ορίων του άρθρου 27 στο πλαίσιο

προκήρυξης διαγωνισμού. 

Με βάση το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 δεν απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για

την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας.

Με βάση το άρθρο 72 παρ.1ε Ν. 3852/2010 Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και

ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: [..] ε) με την

επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και

κατακυρώνει  όλες  τις  δημοπρασίες  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία.  Για  τη  διεξαγωγή  των

δημοπρασιών  και  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  μπορεί  να  συγκροτεί  επιτροπές,  από  μέλη  της,

δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες.

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84/
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Σε εκτέλεση των παραπάνω  και σύμφωνα  το άρθρο  61 του ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το

άρθρο 178 του Ν. 4635/19, ΦΕΚ-167 Α/30-10-19, λήφθηκε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ.

36/2021 περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 
Α. Να  Εγκρίνετε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές της  προμήθειας:  «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  (ΜΕΤΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)  ΤΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ»,
προϋπολογισμού 91.935,48€ (57.102,78€ πλέον δικαιώματος προαίρεσης 61% - 34.832,70€)  πλέον ΦΠΑ
24% 22.064,52€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού εκατόν δέκατεσσάρων   χιλιάδων ευρώ #  114.000,00€#  ,
όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 1985/15.05.2021 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών & περιβάλλοντος του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.
Β. Να  Εγκρίνετε  την  εκτέλεση  της  προμήθειας:  «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  (ΜΕΤΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)  ΤΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ» με  ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
Γ. Να καθορίσετε τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή προμήθεια: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
(ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ»,  σύμφωνα  με  την  αναλυτική  διακήρυξη της  με  αριθμό  1985/15.05.2021  μελέτης  του
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της παρούσας. 

Μ  Ε  Λ  Ε  Τ  Η
 Γ Ι Α  Τ Η Ν  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

ΤΟ Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ ,  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν
ΟΧ Η Μ ΑΤ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν

ΤΟΥ  Δ Η Μ ΟΥ  Κ ΕΑ Σ

                   

      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.-ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
2.-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
3.-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

                                                 
Προϋπολογισμός: 114.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)

Δικαίωμα προαίρεσης επί του συμβατικού τιμήματος: 61%                                            
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Κέας κατέχει 21  οχήματα-μηχανήματα έργου, όπως αναλυτικά περιγράφονται, παρακάτω:
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

 

Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ 1ης
ΑΔΕΙΑΣ

1 ΚΗΥ 2290 MERCEDES BENZ 383013-14-684404 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΑΤΡ/ΝΟ) 1989

2 ΚΗΗ 4650 MERCEDES BENZ WDB9301421L472281 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 2010
3 ΚΗΙ 9870 DAIMLER AG WDB9320031L276032 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008

4 ΚΗΙ 1514 MAZDA JMZUF8UE200719696 ΦΟΡΤΗΓΟ 2000

5 ΚΗΙ 9892 FORD WF0XXXTTFX8D67404 ΦΟΡΤΗΓΟ 2008

6 ΚΗΥ 6737 TOYOTA JT1POLH8009111271 ΦΟΡΤΗΓΟ 1999
7 ΚΗΥ 2288 NISSAN VSKM131FTRA370103 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1995

8 ΚΗΗ 4672 MAN VA0E63ZZZ2L031075 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2013
9 ΚΗΙ 9863 FIAT ZCFC5090005603930 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2007

10 ΚΗΙ 4810 MAZDA JMZUF8UL200715360 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝ.)-ΠΥΡΟΣΒ. 1998

11 ΜΕ 121490 HBM 3200310507 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 1997

12 ΜΕ 62678 KOMATSU FKI93F21562 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2001

13 ΜΕ 47438 CATERPILLAR 08Y 02509 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1995
14 ΜΕ 90780 PIAGGIO ZAPS8500000568425 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 2006

15 ΚΗΗ 6990 PIAGGIO ZAPS8500000552590 ΦΟΡΤΗΓΟ 2002

16 ΚΗΗ 8661 FORD WF0LMFE108W753155 ΦΟΡΤΗΓΟ 2008
17 ΚΗΗ 8670 TOYOTA TW1NT21Y509003947 ΦΟΡΤΗΓΟ 2014

18 ΜΕ 144510 IVECO MAGIRUS WJMB1VMS004130299 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 2020
19 ΜΕ ΑΝΕΥ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ GREENMECH - ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ -

20 ΜΕ 141960 CASE JAFSR210JKM470064 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2019

21 ΚΗΗ 8663 MERCEDES BENZ WDB9302021L388019 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008

Από τα ανωτέρω συνάγεται η αυξημένη και συχνή ανάγκη του Δήμου Κέας σε προμήθεια ανταλλακτικών και
υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων – μηχανημάτων του, λόγω της παλαιότητας αυτών και της
ύπαρξης υφιστάμενων σοβαρών βλαβών σε κάποια εξ’ αυτών.

Επειδή ο  Δήμος Κέας  δεν  διαθέτει  συνεργείο  επισκευής  οχημάτων,  ούτε  το  αναγκαίο  προσωπικό,  ούτε  την
τεχνογνωσία  για  κάθε  τύπο  οχήματος,  προβαίνει  στην  ανάθεση,  σε  κατάλληλα  συνεργεία  αυτοκινήτων της
προμήθειας  ανταλλακτικών  για  την  συντήρηση  και  επισκευή  των  οχημάτων-μηχανημάτων  έργου  του
(συμπεριλαμβανομένων  των  απαιτούμενων  εργασιών),  καθώς  επίσης  και  όσα  τυχόν  οχήματα-μηχανήματα
έργου προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου, αφού, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία των
υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος στους πολίτες, απαιτείται η ανανέωση στόλου των οχημάτων.

Η προμήθεια ανταλλακτικών αφορά είτε την επισκευή, είτε την τακτική συντήρηση των οχημάτων- μηχανημάτων
έργου του Δήμου και η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων - μηχανημάτων έργου, θα αφορά πάσης φύσης
εργασίες και επισκευές, καθώς και αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων.



12ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 18ης Μαΐου 2021

Όλα τα οχήματα και μηχανήματα, όπως περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα, είναι διαφόρων εργοστασίων
κατασκευής  και  ως  εκ  τούτου  τα  ανταλλακτικά  που θα απαιτούνται,  θα πρέπει  να  είναι  των  αντίστοιχων
εργοστασίων κατασκευής των οχημάτων και των μηχανημάτων απαραιτήτως, με εξαίρεση όσα, πιθανόν, δεν
υπάρχουν πλέον στο εμπόριο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα γνήσια ανταλλακτικά και η παραγγελία τους
θα έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση την επισκευής, τότε  θα μπορούν να τοποθετούνται ανταλλακτικά του
εμπορίου (τρίτων κατασκευαστών) με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα γνήσια και θα έχουν σήμανση CE.

Η  προμήθεια  των  ανταλλακτικών-ελαστικών  για  την  συντήρηση  και  επισκευή  των  οχημάτων-μηχανημάτων
έργου  του  (συμπεριλαμβανομένων  των  απαιτούμενων  εργασιών  επισκευής  και  συντήρησης)  θα  γίνονται
σταδιακά, ανάλογα πάντα με τον τύπο του κάθε μέσου, όταν προκύπτει ανάγκη και για  ένα (1) έτος,  από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή έως την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου.

Εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται η παράδοση ενός καινούργιου φορτηγού οχήµατος  με ανατρεπόμενη
υπερκατασκευή  και  γερανό  με  αρπάγη,  MERCEDES,  με  αρ.  πλαισίου:  W1T96421410525647,  που  θα
χρησιμοποιηθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κέας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 61% επί του προϋπολογισμού. 
Το δικαίωμα προαίρεσης  ασκείται από  την αναθέτουσα αρχή  εντός  του χρόνου της  ισχύος  της  αρχικής
σύμβασης.  Αποτελεί  μονομερές  διαπλαστικό  δικαίωμα της  Α.Α.,  ασκείται με μονομερή  δήλωσή  της  και δεν
αποτελεί  αντικείμενο διαπραγμάτευσης  με τον ανάδοχο της  αρχικής  σύμβασης,  καθώς  ο τελευταίος έχει ήδη
αποδεχθεί  με την υποβολή  της  προσφοράς  του τους  όρους  ενεργοποίησης  του.  Η χρονική  διάρκεια του
δικαιώματος προαίρεσης, δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια της κύριας σύμβασης.

Τα  προς  προμήθεια  είδη  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων
συμβάσεων CPV:34300000-0 “Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους”  και
50112100-4 «Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων»

Το υπό προμήθεια αντικείμενο αναλύεται ως ακολούθως:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ

α. «Ανταλλακτικά ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ μετά εργασιών συντήρησης και επισκευής», εκτιμώμενης αξίας:
-

K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ Κ.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ
61%

20.6671.0007
Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων 
2021-2022 12.000,00 2.906,83 9.093,17 24.000,00

20.6263.0007
Συντήρηση & επισκευή απορριμμα-
τοφόρων 2021-2022 8.000,00 1.937,89 6.062,11 16.000,00

                                                                                                               

Αρ. κυκλοφορ. ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ 1ης
κυκλ.

ΚΗΙ 9870 DAIMLER AG WDB9320031L276032 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008
ΚΗΥ 2288 NISSAN VSKM131FTRA370103 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1995
ΚΗΗ 4672 MAN VA0E63ZZZ2L031075 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2013
ΚΗΗ 8663 MERCEDES BENZ WDB9302021L388019 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008

καθώς επίσης και όσα τυχόν  απορριμματοφόρα  προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου.
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β. «Ανταλλακτικά ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ μετά εργασιών συντήρησης και επισκευής» εκτιμώμενης
αξίας :

K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ Κ.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

61%

30.6671.0009
Ανταλλακτικά φορτηγών-ημιφορτη-
γών 2021-2022 10.000,00 2.422,36 7.577,64 20.000,00

30.6263.0009
Συντήρηση & επισκευή μεταφορι-
κών μέσων 2021-2022 5.000,00 1.211,18 3.788,82 10.000,00

Αρ.κυκλοφορ. ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ 1ης
κυκλ.

ΚΗΥ 6737 TOYOTA JT1POLH8009111271 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 1999
ΚΗΙ 9892 FORD WF0XXXTTFXD67404 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 2008
ΚΗΥ 2290 MERCEDES 383013-14-684404 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΑΤΡ/ΝΟ) 1989
ΚΗΙ 1514 MAZDA JMZUF8UE200719696 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 2000
KHH 6990 PIAGGIO ZAPS8500000552590 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 2002
ΚΗΗ 8670 TOYOTA TW1NT21Y509003947 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ)     2014

καθώς επίσης και όσα τυχόν  φορτηγά προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου

γ.  «Ανταλλακτικά  ΛΟΙΠΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ μετά  εργασιών  συντήρησης  και  επισκευής»
εκτιμώμενης αξίας:  

K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ Κ.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

61%

30.6672.0009
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
2021-2022 9.000,00 2.180,12 6.819,88 18.000,00

30.6264.0009
Συντήρηση & επισκευή λοιπών μη-
χανημάτων 2021-2022 4.000,00 968,94 3.031,06 8.000,00

Αρ.κυκλοφο
ρ.

ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ 1ης
κυκλ.

ΜΕ 62678 KOMATSU FKI93F21562 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2001
ΜΕ 47438 CATERPILLAR 09Y 02509 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1995
ΜΕ 90780 PIAGGIO ZAPS8500000568425 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 2006
ΜΕ 121490 ΗΒΜ 3200310507 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 1997
ΜΕ ΑΝΕΥ ΠΙ-
ΝΑΚΙΔΩΝ

GREENMECH - ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ -

ΜΕ 141960 CASE JAFSR210JKM470064 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2019

καθώς επίσης και όσα τυχόν  μηχανήματα έργου  προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου

δ.  «Ανταλλακτικά  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ μετά εργασιών συντήρησης και  επισκευής»
εκτιμώμενης αξίας: 

K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ Κ.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

61%
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70.6671.0009
Ανταλλακτικά πυροσβεστικών οχη-
μάτων 2021-2022 6.000,00 1.453,42 4.546,58 12.000,00

70.6263.0010 Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστι-
κών οχημάτων 2021-2022

3.000,00 726,70 2.273,30 6.000,00

Αρ.κυκλοφο
ρ.

ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ 1ης
κυκλ.

ΚΗΙ 9863 FIAT ZCFC5090005603930 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2007
ΚΗΙ 4810 MAZDA JMZUF8UL200715360 ΦΟΡΤΗΓΟ-ΠΥΡΟΣΒ. 1998
ΚΗΗ 4650 MERCEDES WDB9301421L472281 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 2010
ΜΕ 144510 IVECO MAGIRUS WJMB1VMS004130299 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 2020
ΚΗΗ 8661 FORD WF0LMFE108W753155 ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΟΙΝΟ  (ΜΗ

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ0
2008

καθώς επίσης και όσα τυχόν  πυροσβεστικά-φορτηγά οχήματα  προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του
χρόνου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ     για     την     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  

Τα είδη ανταλλακτικών, αν και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων αν δεν
προκύψουν πραγματικές  ανάγκες  σε ανταλλακτικά,  δίδονται  ενδεικτικά οµαδοποιηµένα παρακάτω και
αφορούν στο σύνολο των οχημάτων – μηχανημάτων (απορριμματοφόρα, πυροσβεστικά, μεταφορικά μέσα
και λοιπά μηχανήματα) του Δήμου Κέας:                                               

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια Ανταλλακτικών πλαισίων-μηχανικών μερών απορριμματοφόρων, φορτηγών τύπων 
MERCEDES

Προμήθεια Ανταλλακτικών πλαισίων-μηχανικών μερών απορριμματοφόρων, φορτηγών, λεωφορείου 
τύπων FIAT, MAN, DAIMLER, NISSAN, FORD, IVECO, MAZDA

Προμήθεια Ανταλλακτικών μηχανικών μερών ημιφορτηγών τύπων MAZDA, TOYOTA, PIAGGIO

Προμήθεια Ανταλλακτικών φορτωτών και λοιπών μηχανημάτων έργου

Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων-μηχανημάτων έργου

Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος πέδησης

Προμήθεια εξατμίσεων και εξαρτημάτων εξατμίσεων

Προμήθεια  φίλτρων οχημάτων-μηχανημάτων έργου

Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής-συντήρησης ψυγείων οχημάτων

Μπαταρίες για τα οχήματα-μηχανήματα

Προμήθεια επισκευής-συντήρησης ψυγείων

Προμήθεια ανταλλακτικών υδραυλικού συστήματος οχημάτων-μηχανημάτων έργου

Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης συστήματος ηλεκτρονικού εξοπλισμού οχημάτων-
μηχανημάτων έργου

Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης υπερκατασκευών (κάδοι, αντλίες νερού, ανατροπές 
κ.λπ.) οχημάτων – μηχανημάτων έργου)
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Προμήθεια αναλωσίμων και μικροανταλλακτικών (στόκος, διαβρωτικά, σφικτήρες, μπουζί, σωλήνες 
αέρος, στουπί, βίδες κ.λπ.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ     για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                                                          

Οι κυριότερες εργασίες  που προκύπτουν ανά είδος επισκευής,  και  οι  οποίες  πιθανόν  να προκύψουν,
δίδονται ενδεικτικά οµαδοποιηµένες παρακάτω:
(Οι κυριότερες εργασίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν και
δεν μπορούν να προβλεφθούν).

           
Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Επισκευή και συντήρηση κινητήρα

2.Επισκευή και συντήρηση κιβωτίου ταχυτήτων

3.Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη

4.Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)

5.Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης

6.Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος

7.Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών (μόνο για τα οχήματα που έχουν)

8.Επισκευή και συντήρηση διαφορικού

9. Επισκευή και συντήρηση εγκεφάλου

Β.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών  και ηλεκτρονικών συστημάτων

Γ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Επισκευή και συντήρηση υδραυλικών συστημάτων

Δ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1. Επισκευή και συντήρηση κάδου απορριμματοφόρων

2. Επισκευή και συντήρηση αντλιών νερού 

3. Επισκευή και συντήρηση συστήματος ανατροπής

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ

           

Σε περίπτωση που τα οχήματα, για την τοποθέτηση ανταλλακτικών, καθώς και για την επισκευή και συντήρηση
αυτών πρέπει να μεταβούν σε συνεργείο εκτός των ορίων του Δήμου, το κόστος μετάβασης και επιστροφής
βαρύνει τον ανάδοχο.  

Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν
αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο.

Η συνολική δαπάνη της σύμβασης, προϋπολογίζεται στο ποσό των  εβδομήντα χιλιάδων οχτακοσίων επτά
ευρώ και σαράντα πέντε λεπτων (70.807,45€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με δικαίωμα προαίρεσης 61%
του προϋπολογισμού, ήτοι εφόσον ενεργοποιηθεί από το Δήμο Κέας το δικαίωμα προαίρεσης, θα παραταθεί
η σύμβαση για χρονικό  διάστημα που δε θα υπερβαίνει τη χρονική  διάρκεια της  κύριας  σύμβασης,  με
επιπλέον ποσό 43.192,55€ συνολικό ποσό των 114.000,00€, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας.
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Κέα,  15/05/2021

Η Συντάξασα υπάλληλος  

 

                     Βασιλική Πετρή
                   ΔΕ  Χειριστής Η/Υ

 
Κέα,  15/05/2021

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Αυτοτελούς
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &

Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                         

                                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:
 Υφιστάμενες σοβαρές βλάβες σε οχήματα – μηχανήματα έργου του Δήμου, που παραμένουν για

το λόγο αυτό ακινητοποιημένα
 Η συντριπτική πλειοψηφία των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου, καταπονούνται

ιδιαιτέρως  κατά  τους  θερινούς  μήνες,  λόγω  αυξημένων  αναγκών,  οπότε  και  παρουσιάζονται
διαχρονικά αυξημένες ανάγκες συντήρησης και επισκευής 

ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2021 2022

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

61%

Προμήθεια Ανταλλακτικών 
πλαισίων-μηχανικών μερών 
απορριμματοφόρων, φορτη-
γών τύπων MERCEDES

6.500,00 1.574,53 4.925,47 13.000,00

Προμήθεια Ανταλλακτικών 
πλαισίων-μηχανικών μερών 
απορριμματοφόρων, φορτη-
γών, λεωφορείου τύπων FIAT, 
MAN, DAIMLER, NISSAN, 
FORD, IVECO, MAZDA

5.500,00 1.332,30 4.167,70 11.000,00

Προμήθεια Ανταλλακτικών μη-
χανικών μερών ημιφορτηγών 
τύπων MAZDA, TOYOTA, 
PIAGGIO

2.900,00 702,48 2.197,52 5.800,00
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Προμήθεια Ανταλλακτικών 
φορτωτών και λοιπών μηχανη-
μάτων έργου

2.300,00 557,14 1.742,86 4.600,00

Προμήθεια υλικών συντήρησης 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
οχημάτων-μηχανημάτων έρ-
γου

2.500,00 605,59 1.894,41 5.000,00

Προμήθεια ανταλλακτικών συ-
στήματος πέδησης 2.500,00 605,59 1.894,41 5.000,00

Προμήθεια εξατμίσεων και 
εξαρτημάτων εξατμίσεων 1.150,00 278,57 871,43 2.300,00

Προμήθεια  φίλτρων οχη-
μάτων-μηχανημάτων έργου 1.100,00 266,46 833,54 2.200,00

Προμήθεια ανταλλακτικών επι-
σκευής-συντήρησης ψυγείων 
οχημάτων

1.500,00 363,35 1.136,65 3.000,00

Μπαταρίες για τα οχήματα-
μηχανήματα 1.000,00 242,24 757,76 2.000,00

Προμήθεια ανταλλακτικών 
υδραυλικού συστήματος οχη-
μάτων-μηχανημάτων έργου

2.350,00 569,25 1.780,75 4.700,00

Προμήθεια ανταλλακτικών και 
υλικών συντήρησης συστήμα-
τος ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
οχημάτων-μηχανημάτων έρ-
γου

2.250,00 545,03 1.704,97 4.500,00

Προμήθεια ανταλλακτικών και 
υλικών συντήρησης υπερκατα-
σκευών (κάδοι, αντλίες νερού, 
ανατροπές κ.λπ.) οχημάτων – 
μηχανημάτων έργου

4.700,00 1.138,51 3.561,49 9.400,00

Προμήθεια αναλωσίμων και 
μικροανταλλακτικών (στόκος, 
διαβρωτικά, σφικτήρες, μπουζί,
σωλήνες αέρος, στουπί, βίδες 
κ.λπ.)

750,00 181,68 568,32 1.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 
2021 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)

37.000,00    

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 61%
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 0    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑ-
ΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 (ΣΥΜΠ. 
ΦΠΑ 24%)  

37.000,00    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 
2022 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)

 8.962,73   

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 61%
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022   28.037,27  
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑ-
ΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 (ΣΥΜΠ. 
ΦΠΑ 24%) 

  37.000,00  

     
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 
24% & ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 61%)

   74.000,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2021 2022

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

61%
Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ     

1.Επισκευή και συντήρηση κι-
νητήρα 3.500,00 847,83 2.652,17 7.000,00

2.Επισκευή  και  συντήρηση  κι-
βωτίου ταχυτήτων 1.300,00 314,91 985,09 2.600,00

3.Επισκευή και συντήρηση συ-
μπλέκτη 1.000,00 242,24 757,76 2.000,00

4.Επισκευή  και  συντήρηση
αναρτήσεων  (σούστες,  απο-
σβεστήρες κραδασμών)

800,00 193,79 606,21 1.600,00

5.Επισκευή και συντήρηση συ-
στήματος πέδησης 1.400,00 339,13 1.060,87 2.800,00

6.Επισκευή  και  συντήρηση
εμπρόσθιου συστήματος 1.400,00 339,13 1.060,87 2.800,00

7.Επισκευή και συντήρηση αε-
ροσυμπιεστών  (μόνο  για  τα
οχήματα που έχουν)

1.000,00 242,24 757,76 2.000,00

8.Επισκευή και συντήρηση δια-
φορικού 1.300,00 314,91 985,09 2.600,00

9.  Επισκευή  και  συντήρηση
εγκεφάλου 1.450,00 351,24 1.098,76 2.900,00

Β.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ     
1.Επισκευή και συντήρηση ηλε-
κτρικών  και ηλεκτρονικών συ-
στημάτων

1.000,00 242,24 757,76 2.000,00

Γ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ     
1.Επισκευή  και  συντήρηση
υδραυλικών συστημάτων 1.250,00 302,80 947,20 2.500,00

Δ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ     
1.  Επισκευή  και  συντήρηση
κάδου απορριμματοφόρων 1.750,00 423,91 1.326,09 3.500,00

2.  Επισκευή  και  συντήρηση
αντλιών νερού 1.050,00 254,35 795,65 2.100,00
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3. Επισκευή και συντήρηση συ-
στήματος ανατροπής 1.050,00 254,35 795,65 2.100,00

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 750,00 181,68 568,32 1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡ-
ΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 (ΣΥΜΠ. 
ΦΠΑ 24%)

20.000,00    

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 61% ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚ. 
ΕΤΟΥΣ 2021 0    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 
24%)  

20.000,00    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡ-
ΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 (ΣΥΜΠ. 
ΦΠΑ 24%)

 4.844,72   

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 61% ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚ. 
ΕΤΟΥΣ 2022   15.155,28  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 
24%) 

  20.000,00  

     
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡ-
ΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% & ΠΡΟ-
ΑΙΡΕΣΗΣ 61%)

   40.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ-
ΛΕΤΗΣ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑ-
ΣΙΕΣ) ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% & ΠΡΟΑΙ-
ΡΕΣΗΣ 61%

114.000,00

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις αντίστοιχες τιμές
αγοράς.

                                                                      Κ
έα,  15/05/2021

Η Συντάξασα υπάλληλος  

                     Βασιλική Πετρή
                   ΔΕ  Χειριστής Η/Υ

 
Κέα,  15/05/2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ        
 

Η Προϊσταμένη Αυτοτελούς
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &

Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                         
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ   1  ο     Αντικείμενο     της     προμήθειας  

Η παρούσα μελέτη αφορά στην  προμήθεια  των απαραίτητων ανταλλακτικών για  τη συντήρηση και
επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων έργου του (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασιών
τοποθέτησης, επισκευής και συντήρησης),  όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου,  για
εργασίες που τυχόν θα προκύψουν μέσα στο έτος 2021-2022.

ΑΡΘΡΟ   2  ο   Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας  

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με  ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με όρους
που θα καθορίσει η  Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.
Κάθε προμηθευτής θα μπορεί να δώσει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ   3  ο   Θεσμικό πλαίσιο  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:                                                                       
1.  Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.  Ν.4555/18  «Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση  της
Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής -Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α» [ Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
3. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)  (ΦΕΚ  147/Α/08-08-2016)  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  (άρθρο  43
Ν.4605/2021,  Ν.4608/19, Ν.4609/19).
4. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-
1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6.  Το  Ν.3419/2005  «Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  Γ.Ε.Μ.Η.  &  εκσυγχρονισμός  της  Επιμελητηριακής
Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.  Το  Ν.3861/2010  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8.  Το  Ν.4013/2011  «περί  σύστασης  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012,
του  ν.  4093/2012  και  του  ν.  4127/2013  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ  167/Α/23-07-2013),  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
10.  Τις  διατάξεις  του  Ν.4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  κ.λ.π.»  (ΦΕΚ  74/Α/26-03-2014),  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
11.  Το  Ν.4270/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
12. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α)
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13.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της
παρ 9εδ.β  του άρθρου 209
14.  Το   άρθρο  18  Ν.4469/17(Φ.ΕΚ  62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός  μηχανισμός  ρύθμισης  οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».
15.  Την  αριθμ.  158/16  Απόφαση  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (Φ.Ε.Κ  3698/Β/16-11-2016):Έγκριση   «Τυποποιημένου
Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλωσης  »  (ΤΕΥΔ)  του  άρθρου  79  παρ  4  του  Ν.4412/16  (Α΄147)  για  διαδικασίες
σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
16. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης Τυποποιημένου
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16
17.  Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές
διατάξεις,  καθώς  και  άλλες  διατάξεις  που  αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από  τα  οριζόμενα  στα
συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας  σύμβασης  και  γενικότερα  κάθε  διάταξη  (νόμου,  ΠΔ,  υπουργικής
απόφασης, κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης προμήθειας, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ   4  ο   Ύπαρξη πιστώσεων  

Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  προμήθειας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη  πίστωση  στον
προϋπολογισμό  οικ.  έτους  2021  του  Δήμου  Κέας  και  συγκεκριμένα  στους  ΚΑ  που  αναφέρονται  στον
παρακάτω πίνακα, ενώ θα προβλεφθεί πίστωση στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου
Κέας οικονομικού έτους 2022 ως ακολούθως:         

K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ Κ.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

61%

20.6671.0007
Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων 
2021-2022 12.000,00 2.906,83 9.093,17 24.000,00

20.6263.0007
Συντήρηση & επισκευή απορριμμα-
τοφόρων 2021-2022 8.000,00 1.937,89 6.062,11 16.000,00

30.6671.0009
Ανταλλακτικά φορτηγών-ημιφορτη-
γών 2021-2022 10.000,00 2.422,36 7.577,64 20.000,00

30.6263.0009
Συντήρηση & επισκευή μεταφορι-
κών μέσων 2021-2022 5.000,00 1.211,18 3.788,82 10.000,00

30.6672.0009
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
2021-2022 9.000,00 2.180,12 6.819,88 18.000,00

30.6264.0009
Συντήρηση & επισκευή λοιπών μη-
χανημάτων 2021-2022 4.000,00 968,94 3.031,06 8.000,00

70.6671.0009
Ανταλλακτικά πυροσβεστικών οχη-
μάτων 2021-2022 6.000,00 1.453,42 4.546,58 12.000,00

70.6263.0010 Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστι-
κών οχημάτων 2021-2022 3.000,00 726,71 2.273,30 6.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 
(ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%) 57.000,00
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 61% ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 (ΣΥΜΠ. 
ΦΠΑ 24%) 57.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 
(ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)

13.807,45
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 61% ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 43.192,55
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 (ΣΥΜΠ. 
ΦΠΑ 24%) 

57.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΣΥΜΠ. 
ΦΠΑ 24% & ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 61%)

114.000,00

                                                    
ΑΡΘΡΟ   5  ο     Ειδικοί     όροι  

1. Η διαδικασία  που θα ακολουθείται για την προμήθεια  των  ανταλλακτικών  προκειμένου  να
επισκευαστούν-συντηρηθούν τα οχήματα - μηχανήματα της μελέτης είναι η ακόλουθη :

 Η  αρμόδια  Επιτροπή,  θα εκδίδει «Δελτίο ή Εντολή Τεχνικής Επιθεωρήσεως και Επισκευής
οχήματος» που θα αναγράφει περιληπτικά το είδος των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και
επισκευής που πρέπει να ανατεθούν σε ιδιωτικό συνεργείο και προωθεί το «Δελτίο Τεχνικής
Επιθεώρησης και επισκευής οχήματος» στο συνεργαζόμενο ιδιωτικό συνεργείο για την επισκευή –
συντήρηση κ.λπ. του αυτοκινήτου.

 Το ιδιωτικό συνεργείο υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών εάν ανάδοχος είναι τοπικό
συνεργείο, ή εντός 48 ωρών εάν ανάδοχος είναι συνεργείο εκτός γεωγραφικών ορίων από την
λήψη του εντύπου «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής οχήματος» από την υπηρεσία να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρησή του οχήματος, τον εντοπισμό
της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. 

 Στη συνέχεια υποχρεούται να συμπληρώσει στο «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής του
Οχήματος»  τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του οχήματος,  όλες τις
επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται (ανάλυση σε ώρες εργασίας και
συνολική δαπάνη), καθώς και τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν με τις
αντίστοιχες δαπάνες.

 Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται στην Υπηρεσία για επανέλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή με τις
παρατηρήσεις του παρόχου ώστε να δοθεί η τελική έγκριση για την επισκευή ή συντήρηση.

 Κατόπιν της τελικής έγκρισης του «Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής του
οχήματος»,  ο πάροχος υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα ή να αντικαταστήσει εξαρτήματα
κλπ.  με χρήση νέων ανταλλακτικών το συντομότερο δυνατό. Αν αυτό θα πρέπει να παραγγελθεί
από το εξωτερικό, οπότε η επισκευή γίνεται με την λήψη του ανταλλακτικού και σε περίπτωση που
η βλάβη είναι μεγάλη, θα πρέπει να προσδιορίσει τον χρόνο επισκευής του οχήματος κατά την
συμπλήρωση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ».

2. Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά, φωτοαντίγραφα δε των ως άνω
εντύπων θα υποβάλλονται στην διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών του  Δήμου  συνοδεύοντας το
αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Σε κάθε έκδοση τιμολογίου θα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο
τμήματος του τιμοκαταλόγου, ώστε να διαπιστώνονται οι τιμές των συγκεκριμένων ανταλλακτικών.

Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ Δήμου &  παρόχου,  εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά,  θα διακινείται
μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικά (mail) & θα είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος :
 έχει τη δυνατότητα,  απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του εκάστοτε

τροχαίου υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή,  να εξετάζει την ορθότητα
των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών,  την ακαταλληλότητα των προτεινόμενων
ανταλλακτικών,  έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας του
συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών της λειτουργία
του τροχαίου υλικού του.

 διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών,  είτε αρχικά
είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης.
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 δύναται η δυνατότητα στην υπηρεσία εφόσον κρίνει απαραίτητο να διασταυρώνει το χρόνο
τιμολόγησης των ωρών εργασίας σε σχέση με το βιβλίο εισερχομένων εξερχομένων οχημάτων,
εφόσον το βιβλίο αυτό βρίσκεται σε ισχύ από την κείμενη φορολογική νομοθεσία. .

 δύναται,  μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης και τη σύνταξη του Δελτίου Τεχνικής
Επιθεώρησης Οχήματος μετά ή άνευ ανταλλακτικών από τον πάροχο,  να αποφασίσει να μην
προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει στον ανάδοχο την αξία της
εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, αφού ο ανάδοχος παραδώσει στον Δήμο το
ελεγμένο μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.

3.  Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις
συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κ.λπ., ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να
αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και εάν δεν συμμορφωθεί με
αυτό εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και δεν
ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης,  τότε ο Δήμος μπορεί να αγοράσει τα καταστραφέντα ή
ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει
την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την
εγγύηση καλής εκτέλεσης.

4. Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των
αντίστοιχων μηχανικών μερών, στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτημα αποσυναρμολογηθεί
εκτός του ιδιωτικού συνεργείου.

5. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού
του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών.

6. Οι αναφερόμενες βασικές εργασίες συντήρησης και επισκευών, καθώς και τα  αναφερόμενα
ανταλλακτικά είναι ενδεικτικά και δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους επισκευής ή
ανταλλακτικών, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα.

7. Κατά την τιμολόγηση υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο κωδικός του είδους αυτών,  αλλά και η
περιγραφή του είδους.

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του
εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο.

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά  και  επισκευή  –  συντήρηση  του
οχήματος σε συνεργαζόμενο συνεργείο εντός ή εκτός Κέας, σε περίπτωση αδυναμίας του να προβεί σε
αυτή με ίδια μέσα και στο συνεργείο ιδιοκτησίας του. 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν κάποιοι από τις
παραπάνω προϋποθέσεις ο Δήμος μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον πάροχο.

 
ΑΡΘΡΟ   6  ο     Παραλαβή   &   παράδοση     εργασιών     –     ανταλλακτικών     –     Χρόνος     παράδοσης     αυτών  

Η προμήθεια των ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων έργου του
(συμπεριλαμβανομένων  των  απαιτούμενων  εργασιών  τοποθέτησης,  επισκευής  και  συντήρησης)  θα
γίνονται  σταδιακά,  ανάλογα  πάντα  με  τον  τύπο  του  κάθε  μέσου,  όταν  προκύπτει  ανάγκη,  από  την
ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης   και  για  ένα  (1)  έτος ή  έως  την  εξάντληση  του  οικονομικού
αντικειμένου.
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Ο  συμβατικός χρόνος παράδοσης, μπορεί με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνεται.

Ο συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των υλικών μπορεί  να  παρατείνεται  υπό τις  ακόλουθες  σωρευτικές
προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής
μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και
εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  ο  χρόνος  παράτασης  δεν
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού
αιτήματος του προμηθευτή.

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

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει
ο  παραταθείς,  κατά  τα  ανωτέρω,  χρόνος,  χωρίς  να  παραδοθεί  το  υλικό,  ο  προμηθευτής  κηρύσσεται
έκπτωτος.

Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  υπηρεσία  που  εκτελεί  την  προμήθεια,  την  αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την άπαξ λήψη αιτιολογημένης απόφασης περί τροποποίησης
έως πέντε τοις  εκατό (5%)  του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων ποσού έως εκατόν
είκοσι  χιλιάδων  (120.000)  ευρώ,  πλέον  ΦΠΑ σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  για  τις  δημόσιες
συμβάσεις.

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 61% επί του προϋπολογισμού
της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ   7  ο Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά, μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής  από  την  αρμόδια  επιτροπή,  κατόπιν  εκδόσεως  των  αναγκαίων  παραστατικών  (τιμολόγιο
πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος
του αναδόχου.

Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα της
επισκευής και τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά,  θα καταβάλλεται στον προμηθευτή η αξία του
εκάστοτε τιμολογίου.
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 Άρθρο 8ο  Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.                                                             

ΑΡΘΡΟ   9  ο   Κήρυξη   Αναδόχου Έκπτωτου – ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει
να  υπογράψει σύμβαση, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση )

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά  υλικά  ή  δεν  επισκεύασε  ή  συντήρησε  αυτά  μέσα  στον  συμβατικό  χρόνο  ή  στον  χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή δεν εκτελέστηκαν οι υπηρεσίες ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα
που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).

3.  Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή  σύμβαση,
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από
γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
                                                           

Άρθρο 10ο : Επίλυση διαφορών

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις διατάξεις
του Ν.4412/2016.

Κέα,  15/05/2021
Η Συντάξασα υπάλληλος  

 
                     Βασιλική Πετρή
                   ΔΕ  Χειριστής Η/Υ

 Κέα,  15/05/2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Αυτοτελούς
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &

Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                         
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
για Σύμβαση

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία
91.906,69 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και συμπ. δικαιώματος

προαίρεσης 61%
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΟΥΛΙΔΑ
Πόλη ΚΕΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός 84002
Τηλέφωνο 2288360000
Φαξ 2288022811
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@kea.gr, texniki@kea.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Χριστίνα Τσούλου, Δήμητρα Δεμένεγα
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kea.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού.

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική

πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται  μέσω της διαδικτυακής

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:     promithies  @  kea  .  gr  ,
texniki@kea.gr

 1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  με  την  ανοικτή  διαδικασία  του  άρθρου  27  του  ν.  4412/16,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω  σύμβαση  έχει  προϋπολογισμό  114.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  του
δικαιώματος προαίρεσης 61% και ΦΠΑ 24% και καλύπτεται από ίδιους πόρους και βαρύνει τους κάτωθι
Κ.Α. του οικονομικού έτους 2021  του Δήμου, μέσω πολυετούς δέσμευσης ως εξής:

mailto:%20promithies@kea.gr
http://www.kea.gr/
mailto:%20promithies@kea.gr
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  CPV
Κ.Α.Ε./

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΛΥΕΤΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ

Κ.Α.Ε

ΠΡΟΫΠ/ΜΩΝ

ΕΤΩΝ 2021 -

2022

ΕΤΟΣ 2021
Φ.Π.Α.

24%
ΕΤΟΣ 2022

Φ.Π.Α
24% ΣΥΝΟΛΟ

34300000-
0

20.6671.0007/

Ανταλλακτικά απορ-

ριμματοφόρων

2021-2022

24.000,00 9.677,42 2.322,58 2.344,22 562,61

14.906,83

50112100-
4

20.6263.0007/ Συ-

ντήρηση & επισκευή

απορριμματοφόρων

2021-2022

16.000,00 6.451,61 1.548,39 1.562,81 375,08

9.937,89

34300000-
0

30.6671.0009/

Ανταλλακτικά φορ-

τηγών-ημιφορτη-

γών 2021-2022

20.000,00 8.064,52 1.935,48 1.953,52 468,84

12.422,36

50112100-
4

30.6263.0009/ Συ-

ντήρηση & επισκευή

μεταφορικών μέσων

2021-2022

10.000,00 4.032,26 967,74 976,76 234,42

6.211,18

34300000-
0

30.6672.0009/

Ανταλλακτικά λοι-

πών μηχανημάτων

2021-2022

18.000,00 7.258,06 1.741,94 1.758,16 421,96

11.180,12

50112100-
4

30.6264.0009/ Συ-

ντήρηση & επισκευή

λοιπών μηχανη-

μάτων 2021-2022

8.000,00 3.225,81 774,19 781,41 187,54

4.968,94

34300000-
0

70.6671.0009/

Ανταλλακτικά πυρο-

σβεστικών οχη-

μάτων 2021-2022

12.000,00 4.838,71 1.161,29 1.172,11 281,31

7.453,42

50112100-
4

70.6263.0010/ Συ-

ντήρηση & επισκευή

πυροσβεστικών

οχημάτων 2021-

2022

6.000,00 2.419,35 580,65 586,05 140,65

3.726,71

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΤΩΝ 2021 – 2022 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% 70.807,45

ΔΙΚΑΙΩΜΑ     ΠΡΟΑΙΡΕ-

ΣΗΣ 61%

 Έτος 2021 :
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 Έτος 2022 :

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΔΙ-
ΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

                                                  ΚΑΘΑΡΟ    ΠΟΣΟΝ 57.102,78
                                                        Φ.Π.Α 13.704,67

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 61%

                                                  ΚΑΘΑΡΟ    ΠΟΣΟΝ 34.832,70
                                                        Φ.Π.Α 8.359,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ

ΔΑΠΑΝΗΣ (1+2)
                                                  ΚΑΘΑΡΟ    ΠΟΣΟΝ 91.935,48
                                                        Φ.Π.Α 22.064,52

 1.3 Συνοπτική  Περιγραφή  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της
σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια των  απαραίτητων ανταλλακτικών για τη συντήρηση και
επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων έργου του (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασιών
τοποθέτησης, επισκευής και συντήρησης), όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, για
εργασίες που  τυχόν θα προκύψουν μέσα στο έτος 2021-2022.

Ο Δήμος Κέας κατέχει 21 οχήματα-μηχανήματα έργου, όπως αναλυτικά περιγράφονται, παρακάτω:
                                                                                                                                                      

                                                              
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

                                                                                                                                

Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ 1ης
ΑΔΕΙΑΣ

1 ΚΗΥ 2290 MERCEDES BENZ 383013-14-684404 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΑΤΡ/ΝΟ) 1989

2 ΚΗΗ 4650 MERCEDES BENZ WDB9301421L472281 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 2010
3 ΚΗΙ 9870 DAIMLER AG WDB9320031L276032 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008

4 ΚΗΙ 1514 MAZDA JMZUF8UE200719696 ΦΟΡΤΗΓΟ 2000

5 ΚΗΙ 9892 FORD WF0XXXTTFX8D67404 ΦΟΡΤΗΓΟ 2008

6 ΚΗΥ 6737 TOYOTA JT1POLH8009111271 ΦΟΡΤΗΓΟ 1999
7 ΚΗΥ 2288 NISSAN VSKM131FTRA370103 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1995

8 ΚΗΗ 4672 MAN VA0E63ZZZ2L031075 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2013
9 ΚΗΙ 9863 FIAT ZCFC5090005603930 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2007

ΠΟΣΟΝ  € Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ

0,00 0,00 0,00
34.832,70 8.359,85 43.192,55

114.000,00
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10 ΚΗΙ 4810 MAZDA JMZUF8UL200715360 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝ.)-ΠΥΡΟΣΒ. 1998

11 ΜΕ 121490 HBM 3200310507 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 1997

12 ΜΕ 62678 KOMATSU FKI93F21562 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2001

13 ΜΕ 47438 CATERPILLAR 08Y 02509 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1995
14 ΜΕ 90780 PIAGGIO ZAPS8500000568425 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 2006

15 ΚΗΗ 6990 PIAGGIO ZAPS8500000552590 ΦΟΡΤΗΓΟ 2002

16 ΚΗΗ 8661 FORD WF0LMFE108W753155 ΦΟΡΤΗΓΟ 2008
17 ΚΗΗ 8670 TOYOTA TW1NT21Y509003947 ΦΟΡΤΗΓΟ 2014

18 ΜΕ 144510 IVECO MAGIRUS WJMB1VMS004130299 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 2020
19 ΜΕ ΑΝΕΥ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ GREENMECH - ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ -

20 ΜΕ 141960 CASE JAFSR210JKM470064 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2019

21 ΚΗΗ 8663 MERCEDES BENZ WDB9302021L388019 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008

Εντός  του  τρέχοντος  έτους  αναμένεται  η  παράδοση  ενός  καινούργιου  φορτηγού  οχήµατος   με
ανατρεπόμενη υπερκατασκευή και γερανό με αρπάγη, MERCEDES, με αρ. πλαισίου: W1T96421410525647,
που θα χρησιμοποιηθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κέας.

Από τα ανωτέρω συνάγεται η αυξημένη και συχνή ανάγκη του Δήμου Κέας σε προμήθεια ανταλλακτικών
και υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων – μηχανημάτων του, λόγω της παλαιότητας αυτών
και της ύπαρξης υφιστάμενων σοβαρών βλαβών σε κάποια εξ’ αυτών.

Επειδή ο Δήμος Κέας δεν διαθέτει συνεργείο επισκευής οχημάτων, ούτε το αναγκαίο προσωπικό, ούτε την
τεχνογνωσία για κάθε τύπο οχήματος, προβαίνει στην ανάθεση, σε κατάλληλα συνεργεία αυτοκινήτων της
προμήθειας  ανταλλακτικών  για  την  συντήρηση  και  επισκευή  των  οχημάτων-μηχανημάτων  έργου  του
(συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασιών), καθώς επίσης και όσα τυχόν οχήματα-μηχανήματα
έργου προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου, αφού, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία
των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος στους πολίτες, απαιτείται η ανανέωση στόλου των οχημάτων.Η
προμήθεια  ανταλλακτικών  αφορά  είτε  την  επισκευή,  είτε  την  τακτική  συντήρηση  των  οχημάτων-
μηχανημάτων έργου του Δήμου και η επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων-μηχανημάτων έργου, θα
αφορά πάσης φύσης εργασίες και επισκευές, καθώς και αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων
τμημάτων.

Όλα  τα  οχήματα  και  μηχανήματα,  όπως  περιγράφονται  στον  παραπάνω  πίνακα,  είναι  διαφόρων
εργοστασίων κατασκευής και ως εκ τούτου τα ανταλλακτικά που θα απαιτούνται, θα πρέπει να είναι των
αντίστοιχων εργοστασίων κατασκευής των οχημάτων και των μηχανημάτων απαραιτήτως, με εξαίρεση
όσα, πιθανόν, δεν υπάρχουν πλέον στο εμπόριο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα γνήσια ανταλλακτικά
και  η  παραγγελία  τους  θα  έχει  ως  συνέπεια  την  καθυστέρηση  την  επισκευής,  τότε  θα  μπορούν  να
τοποθετούνται ανταλλακτικά του εμπορίου (τρίτων κατασκευαστών) με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά
με τα γνήσια και θα έχουν σήμανση CE.

Το  προς  προμήθεια  είδος  κατατάσσεται  στον  ακόλουθο  κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 34300000-0 “Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες
τους” και 50112100-4 «Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων».

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των 57.102,78€ χωρίς ΦΠΑ, και η συνολική αξία

αυτής, εφόσον ενεργοποιηθεί από το Δήμο το δικαίωμα προαίρεσης 61% (ήτοι παράταση της διάρκειάς

της για ένα επιπλέον έτος), στο ποσό των 34.832,70 €, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 114.000,00 €

(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%). 
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης .

Η  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  παρατείνει  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  με  μονομερή  της  δήλωση
(απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, για ένα επιπλέον έτος,  με έναρξη την επομένη της
ημερομηνίας λήξης, δηλαδή από την …./…./202.. έως και την …./…/202… (παράταση), με τους ίδιους όρους
της αρχικής σύμβασης

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής.

 1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

 του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών,

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
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 του  π.δ.  39/2017  (Α΄64)  «Κανονισμός  εξέτασης  προδικαστικών  προσφυγών  ενώπιων  της
Α.Ε.Π.Π.της  με  αρ.  57654  (Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Ρύθμιση  ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και  διαχείρισης  του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

 της  με  αρ.  56902/215 (Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και
του  συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21REQ008608398

 Το με αριθμό 2008/2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη

 Τις με αριθμό 335 -342/2021 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 21REQ008614974

 Την με αριθμό ….../2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ …………………...) με την οποία
εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές και β) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια
ανταλλακτικών  (μετά  εργασιών  τοποθέτησης,  επισκευής  και  συντήρησης)  των  οχημάτων-
μηχανημάτων του Δήμου Κέας.

 Τις  ανάγκες  του  Δήμου  για  την προμήθεια  ανταλλακτικών  (μετά  εργασιών  τοποθέτησης,
επισκευής και συντήρησης) των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Κέας.

 1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ..../....../........και ώρα ..........

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr , την ………., ημέρα ………… και ώρα …. την ………., ημέρα ………… και ώρα ….

 1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) . 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  όπου  η σχετική  ηλεκτρονική  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ θα λάβει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό .

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : Υποχρέωση δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης σε δύο ημερήσιες και
μία  εβδομαδιαία  του  Νομού  Κυκλάδων  που  προβλέπεται  στον  νόμο  Ν.3548/2007  όπως  αυτό
τροποποιείται με αρθρ. 277 παρ.1 περιπτ.35 και άρθρ 379 παρ. 12 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση

(URL) :   www.kea.gr  στην διαδρομή : https://kea.gr/category/anartisis/prokirixeis/.

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.

 1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις
υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν από τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους.

β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Συνοπτικά Στοιχεία

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλ-
λοντος

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός ηλεκτρονικός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προ-
σφορά βάσει τιμής

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημέρα /ημερομηνία / 2021 και ώρα …….

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημέρα /ημερομηνία / 2021 και ώρα …….

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟ-
ΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 34300000-0
50112100-4

https://kea.gr/category/anartisis/prokirixeis/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που αντι-
στοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Οι οικονομικοί φορείς που
υποβάλουν  προσφορά  σε  συγκεκριμένη  ομάδα/
τμήμα προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντι-
στοιχεί  στο  2% εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης
χωρίς Φ.Π.Α. χωρίς Φ.Π.Α και 
2.Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  που    αντιστοιχεί  σε
ποσοστό 
5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 61%

70.807,45€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

43.192,55€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 ημέρες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ένα  (1)  ημερολογιακό  έτος,  ήτοι  οικονομικά  έτη
2021 και 2022
Εφόσον  ενεργοποιηθεί  το  δικαίωμα  προαίρεσης  η
σύμβαση θα διαρκέσει  για   ένα(1)έτος ακόμα 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

0,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’
αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.)
0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικα-
στικών Προσφυγών )  η οποία υπολογίζεται επί της
αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συ-
μπληρωματικής  σύμβασης.  (επιβαρύνεται  με  χαρ-
τόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%)

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος
φόρος  εισοδήματος  επί  της  καθαρής  συμβατικής
αξίας
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 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 2.1 Γενικές Πληροφορίες

 2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:

1. ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟ-

ΡΩΝ  
3. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-

ΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

7. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
8. ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
9. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

10. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
11. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

 2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της
πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),   η  οποία  είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

1.Το κείμενο της προκήρυξης σύμβασης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ], η παρούσα
διακήρυξη  και  τα  παραρτήματά  της  καθώς  και  η  Τεχνική  Μελέτη,  διατίθενται  στα  γραφεία  της
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών ο ενδιαφερόμενος
αναλαμβάνει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. 

 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα
οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από  εκείνους  που  διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

 2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.  1497/1984
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα,
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

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).  Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται  από  μετάφρασή τους  στην  ελληνική  γλώσσα  επικυρωμένη  είτε  από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

 2.1.5 Εγγυήσεις

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ.
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), 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.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.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’  επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
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Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε  εκδότης  παραιτείται  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η)  τα
στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την  καταληκτική  ημερομηνία   υποβολής  προσφορών,  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. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

 2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

 2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που  η  υπό ανάθεση  δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού χίλια
οχτακόσια τριάντα οχτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (1.838,71€).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν
τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
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2.2.2.2. Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η  εγγύηση  συμμετοχής  καταπίπτει,  αν  ο  προσφέρων  αποσύρει  την  προσφορά  του  κατά  τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8 , δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

 2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους: 

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

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

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

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

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

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ  L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (IKE),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά   στους
διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευ-
θύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορι-
στεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

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

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό  διακανονισμό  για  την
καταβολή τους.

 ή/και

 γ) η Αναθέτουσα Αρχή  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:  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. 

2.2.3.3  α) Κατ’  εξαίρεση,  δεν  αποκλείονται  για  τους  λόγους  των  ανωτέρω  παραγράφων,  εφόσον
συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος όπως  δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο  2.2.3.2,  θα  ήταν  σαφώς  δυσανάλογος,  ιδίως  όταν  μόνο  μικρά  ποσά  των  φόρων  ή  των
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  ενημερώθηκε
σχετικά με  το  ακριβές  ποσό που οφείλεται  λόγω αθέτησης  των υποχρεώσεών του  όσον  αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν 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.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει 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,

(γ) υπάρχουν 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 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

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

(στ) εάν 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  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 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε 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  έχει  διαπράξει  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι
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αποδεδειγμένα  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.

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρού-
σας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005,
όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).

2.2.3.6.  Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  βρίσκεται,  λόγω  πράξεων  ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.7. Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 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  (αυτoκάθαρση).  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης
σύμβασης  ή ανάθεσης  παραχώρησης δεν μπορεί  να  κάνει  χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση .

2.2.3.8. Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

Σημείωση  Αναθέτουσας  Αρχής:  Ο οικονομικός  φορέας  μπορεί  να  συμπληρώσει  μόνο  την
Ενότητα Α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα
του Μέρους ΙV.

 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος
εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού .

 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια-ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα
ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η
καταλληλότητα  των  προϊόντων,  επαληθευόμενη  με  παραπομπές  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  ή  σε
πρότυπα. 

Επίσης, απαιτείται να παράσχουν/διαθέτουν:

-Υπεύθυνες Δηλώσεις (βλ.παρ.2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα)

 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης –
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής
επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της
παραγράφου  2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των
δεσμών  τους  με  αυτούς.  Στην  περίπτωση  αυτή,  αποδεικνύουν  ότι  θα  έχουν  στη  διάθεσή  τους  τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται. 

 2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης,  προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Κατευθυντήριας  Οδηγίας  15/2016  (ΑΔΑ:   ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  Το  ΤΕΥΔ  σε
επεξεργάσιμη  μορφή  είναι  αναρτημένο  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  (www.eaadhsy.gr)  και
(www.hsppa.gr ).

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.

http://www.hsppa.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο  υπογράφεται,  το  οποίο  είναι  δυνατό  να  φέρει  μόνο  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
2.2.3.1  της  παρούσας  για  το  σύνολο  των  φυσικών  προσώπων  που  είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον  καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  του κατά το χρόνο υποβολής  της προσφοράς  ή  το
αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το  Τυποποιημένο  Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι  όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παρούσας  παραγράφου  και  κατά  τη  σύναψη  της  σύμβασης  στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης,  η  οποία  διατίθεται  δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016 .

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν .

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή  των  δικαιολογητικών.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του  γνησίου  της
υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του.. 

Ειδικά  για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και  δεσμευτική  ισχύ  για  την  αθέτηση  των  υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό
ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
απόφαση των εταίρων εκδίδεται  από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις,  ως κάθε  φορά
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς  φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν  εκδοθεί  σε  βάρος  του  οικονομικού  φορέα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την
ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς.  Μέχρι  να  καταστεί  εφικτή  η  έκδοση  του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού .

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  περ.  α’  και  β’,  καθώς και  στην  περ.  β΄  της  παραγράφου 2.2.3.4,  τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
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δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5,  δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει  ότι  οι  μετοχές   είναι  ονομαστικές,  το  οποίο να έχει  εκδοθεί  έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων
της  εταιρείας  και  τον  αριθμό των μετοχών κάθε  μετόχου (μετοχολόγιο),  όπως τα  στοιχεία  αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα
υποβολής της προσφοράς.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο
να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του
κάθε  μετόχου,  όπως  τα  στοιχεία  αυτά  είναι  καταχωρημένα  στο  βιβλίο  μετόχων  της  εταιρείας  με
ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το
οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις
τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών
και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία
Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά
τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται
από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’  1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και

στ)  για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.  2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλόλητας  για  την  άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού  μητρώου  του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε
κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 της  χώρας  καταγωγής  ή  της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. .
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Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι  αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική  βεβαίωση άσκησης  επαγγέλματος,  από αρμόδια διοικητική  αρχή ή  αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι,  τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη  καταλληλόλητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας)  γίνονται  αποδεκτά,
εφόσον  έχουν  εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  υποβολή  τους,εκτός  αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για  την απόδειξη  της οικονομικής και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της παραγράφου 2.2.5-ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

-πιστοποιητικά που  έχουν  εκδοθεί  από  επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου  ποιότητας  ή  υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη
με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. 

-Άδεια  λειτουργίας  συνεργείου από  τον  αρμόδιο  φορέα  σε  ισχύ  κατάλληλη  για  τις  επισκευές  και
συντηρήσεις  των  οχημάτων  που  απαιτούνται.  Στην  περίπτωση  που  ο  διαγωνιζόμενος  χρησιμοποιεί
συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει επίσης αντίγραφο της άδειας
του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε περίπτωση ανάθεσης της
εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές. Στην περίπτωση
που η προσκόμιση της σχετικής άδειας για βάσιμο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόμιση
ένορκης βεβαίωσης για την αιτιολόγηση της αδυναμίας συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σχετικό με την
άσκηση.

Επιπλέον, προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση:  α) Το ιδιωτικό συνεργείο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών
εάν ανάδοχος είναι τοπικό συνεργείο, ή εντός 48 ωρών εάν ανάδοχος είναι συνεργείο εκτός γεωγραφικών
ορίων  από  την  λήψη  του  εντύπου  «Δελτίο  Τεχνικής  Επιθεώρησης  και  Επισκευής  οχήματος»  από  την
υπηρεσία θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρησή του οχήματος, τον
εντοπισμό  της  βλάβης  και  τον  προσδιορισμό  των  απαιτούμενων  εργασιών,  εξαρτημάτων  και
ανταλλακτικών. β) Στη συνέχεια θα συμπληρώνει στο «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής του
Οχήματος» τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του οχήματος, όλες τις επισκευαστικές
εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται (ανάλυση σε ώρες εργασίας και συνολική δαπάνη),
καθώς και τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν με τις  αντίστοιχες δαπάνες. γ)
Κατόπιν της τελικής έγκρισης του «Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής του οχήματος», από
την αρμόδια Επιτροπή, ο πάροχος θα επισκευάζει το όχημα ή να αντικαθιστά εξαρτήματα κλπ. με χρήση
νέων ανταλλακτικών το συντομότερο δυνατό. Αν αυτό θα πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό, οπότε
η επισκευή γίνεται  με την λήψη του ανταλλακτικού και  σε περίπτωση που η βλάβη είναι μεγάλη, θα
προσδιορίζει  τον  χρόνο  επισκευής  του  οχήματος  κατά  την  συμπλήρωση  του  «ΔΕΛΤΙΟΥ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ».

-Υπεύθυνη  Δήλωση ότι  η  ποιότητα  των  ανταλλακτικών  ανταποκρίνεται  στις  συμβατικές  τεχνικές
προδιαγραφές και ότι σε περίπτωση εμφάνισης ελαττωμμάτων κ.λπ., ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να
αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και εάν δεν συμμορφωθεί με
αυτό  εντός  οριζόμενης  από  την  Υπηρεσία  προθεσμίας  ή  παρέλθει  η  παραπάνω  προθεσμία  και  δεν
ενεργήσει  για  την  επισκευή  της  βλάβης,  τότε  ο  Δήμος  μπορεί  να  αγοράσει  τα  καταστραφέντα  ή
ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει
την  αξία  του  τιμολογίου  στον  πάροχο με  κράτηση από τον  λογαριασμό της  πιστοποίησης  ή  από την
εγγύηση καλής εκτέλεσης.
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 -Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο πάροχος: α) είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά
και  παράδοση  των  αντίστοιχων  μηχανικών  μερών,  στην  περίπτωση  που  το  προς  επισκευή  εξάρτημα
αποσυναρμολογηθεί εκτός του ιδιωτικού συνεργείου και β)είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν
θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών

-Υπεύθυνη Δήλωση ότι: α) σε περίπτωση που τα οχήματα, για την τοποθέτηση ανταλλακτικών, καθώς και
για την επισκευή και συντήρηση αυτών πρέπει να μεταβούν σε συνεργείο εκτός των ορίων του Δήμου, το
κόστος μετάβασης και επιστροφής βαρύνει τον ανάδοχο και β) υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την
μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική
στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο.

-Υπεύθυνη Δήλωση ότι  τα ανταλλακτικά που θα απαιτούνται,  θα είναι  των αντίστοιχων εργοστασίων
κατασκευής των οχημάτων και των μηχανημάτων απαραιτήτως, με εξαίρεση όσα, πιθανόν, δεν υπάρχουν
πλέον στο εμπόριο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα γνήσια ανταλλακτικά και η παραγγελία τους θα
έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση την επισκευής, τότε θα τοποθετούνται ανταλλακτικά του εμπορίου
(τρίτων κατασκευαστών) με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα γνήσια και θα έχουν σήμανση CE.

Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Β.6. Για  την απόδειξη  της νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο  οικονομικός  φορέας  είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται,  κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών  του  νομικού  προσώπου,  εφόσον  αυτή
προκύπτει  από πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  (πχ  γενικό  πιστοποιητικό  του  ΓΕΜΗ),  αρκεί  η  υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  νόμιμης  σύστασης  και  μεταβολών  (όπως  καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας
εγκατάστασης,  αποδεικτικά έγγραφα,  και  εφόσον δεν προβλέπονται,  υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 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.), τυχόν
τρίτοι,  στους οποίους έχει  χορηγηθεί  εξουσία εκπροσώπησης,  καθώς και  η  θητεία  του/των ή/και  των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους   που προβλέπονται από τις
εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος  VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
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εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής..

 2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών-ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

 2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί-ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

 2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

 2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης , για
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά  είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η
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παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016,  ιδίως  άρθρα  36  και  37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  56902/215  «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκρι-
μένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται  από
εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης,
ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λε-
πτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιο-
λογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά
μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσί-
ων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην
οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής
ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδα-
φίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφο-
ρών. 

2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.  Σε  περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ,  η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά»,  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν  εμπιστευτικό  χαρακτήρα,  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται  ως εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά με  τις  τιμές  μονάδος,  τις  προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
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Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού  αρχείου  pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
περίπτωση  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη
των  αναφερθέντων  στην  τελευταία  υποπαράγραφο  της  παραγράφου  2.4.2.1  του  παρόντος  για  τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94),  είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία  βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους  και  η  οποία  φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και
δικαιολογητικών  προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται
να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή  σύμφωνα  με  τις  διατα� ξεις  του  α� ρθρου  11  παρ.  2  του  ν.
2690/1999 ''Κώ� δικας Διοικητικη� ς Διαδικασι�ας'', ο� πώς τροποποιη� θηκε με τις διατα� ξεις του α� ρθρου 1
παρ. 2 του  ν. 4250/2014.  Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής,  τα  πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν  εκδοθεί  από ιδιωτικούς φορείς  και  δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο,  καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  Δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή,
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία
περιλαμβάνουν:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του  ν.  4412/2016,  σύμφωνα με  την  παράγραφο 2.2.9.1.  της  παρούσας  διακήρυξης.  Οι  προσφέροντες
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ.),

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
της παρούσας διακήρυξης.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΤΕΥΔ  για  κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
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2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την  αναθέτουσα αρχή με  το κεφάλαιο  “Απαιτήσεις-Τεχνικές  Προδιαγραφές”  του  Παραρτήματος  Ι  της
Διακήρυξης,  περιγράφοντας ακριβώς πώς οι  συγκεκριμένες απαιτήσεις  και  προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
ως άνω Παράρτημα..

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

 2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και
υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  με  βάση  το  αναγραφόμενο  στην  παρούσα  κριτήριο  ανάθεσης ,
όπως ορίζεται κατωτέρω

Α. Τιμές

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ]

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

[Αν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  δεν  μπορεί  να  αποτυπωθεί  αναλυτικά  η  οικονομική  προσφορά,  ο
προσφέρων  θα  επισυνάψει  στον  (υπο)φάκελο  “οικονομική  προσφορά”  την  ηλεκτρονική  οικονομική
προσφορά  του  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένη  και  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  (σύμφωνα  με  το
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα Ε’ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.]

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20%.

Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα  υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο Β του Παραρτήματος Ι της
παρούσας διακήρυξης. 

 2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων
(4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και  την παράγραφο  2.2.2.  της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.



12ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 18ης Μαΐου 2021

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία μπορούν να επιλέξουν  είτε  να παρατείνουν  την
προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω
ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),  2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών) ,  2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται  συμπλήρωση ή διόρθωση,  δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά  την  αποσαφήνιση  και  την  συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.1.1.  της  παρούσης
διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ)η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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 3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

 3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού) , προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

     Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την.....και ώρα.....

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της  παρούσας,  κάθε  προσφέρων   αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα
δικαιολογητικά  τους,  με  την  επιφύλαξη  των  πτυχών  εκείνων  της  κάθε  προσφοράς,  που  έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

 3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου.

β)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  μόνο  των  τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο  πρακτικό,   το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ)  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  αποσφραγίζονται,  κατά  την
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  οι   φάκελοι  όλων  των  υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.

δ)  Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
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σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των  προσφορών  και  την  ανάδειξη  του
προσωρινού  αναδόχου.  Το  εν  λόγω  πρακτικό  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η
αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.  [Επισημαίνεται  ότι  η  εκτίμηση  και  τα  σχετικά  αιτήματα  προς  τους  προσφέροντες  για  την
παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση
είτε  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  κατά  την  αξιολόγηση  των  υποβληθεισών  προσφορών,  είτε  του
αποφαινομένου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  κατά  τη  διαδικασία  έγκρισης  του  πρακτικού  της
Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα
χαμηλές  προσφορές  και  την  αποδοχή  ή  όχι  των  σχετικών  εξηγήσεων  εκ  μέρους  των  προσφερόντων
ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση]

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισότιμες  προσφορές.
[Επισημαίνεται ότι  τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία
απόφαση]

Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μια  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας» του  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ,  μαζί  με  αντίγραφο  των αντιστοίχων
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκ-
δίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογη-
τικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

 3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα,  στον οποίο πρόκειται  να γίνει  η  κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»),  και  τον  καλεί  να υποβάλει  εντός προθεσμίας  δέκα (10)  ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε
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απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους
και  η  οποία  πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  για  την  υποβολή  των
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το
αρμόδιο  όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής,  το  οποίο  συνοδεύεται  με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Το  παρόν  εφαρμόζεται  και  στις  περιπτώσεις  που  η  αναθέτουσα  αρχή  ζητήσει  την  προσκόμιση  των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης,  κατ΄  εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ.  5 εδαφ. α’  του ν.  4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Όσοι  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.Δ., 

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή  του  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση  δικαιολογητικών  κατά  τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
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 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά
τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,
και

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην
περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης . Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής του και  ακολουθείται  η  ίδια,  ως άνω διαδικασία,  για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,  δικαιούται να
ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής  η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:

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

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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γ)  δέκα (10)  ημέρες  από την  πλήρη,  πραγματική  ή τεκμαιρόμενη,  γνώση της  πράξης  που βλάπτει  τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

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

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  κατά  περίπτωση  την  ένδειξη  «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το  παράβολο   επιστρέφεται  στον  προσφεύγοντα,  σε  περίπτωση  ολικής  ή  μερικής  αποδοχής  της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας,  η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προ-
σφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβα-
σης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά  τα  λοιπά,  η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της  διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του α� ρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του α� ρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και  δέχεται  (εν  όλω ή εν μέρει)  ή  απορρίπτει  την προσφυγή με
απόφασή της,  η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει
παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας ..

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα
μέσω  της  πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  ή  αν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  με  οποιοδήποτε  πρόσφορο  μέσο.
Υπομνήματα  επί  των  απόψεων  και  της  συμπληρωματικής  αιτιολογίας  της  Αναθέτουσας  Αρχής
κατατίθενται  μέσω  της  πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  έως  πέντε  (5)  ημέρες  πριν  από  τη  συζήτηση  της
προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της  ως άνω προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση για  την  άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
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Όποιος  έχει  έννομο  συμφέρον  μπορεί  να  ζητήσει  την  αναστολή  της  εκτέλεσης  της  απόφασης  της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων  ενδίκων
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα
ένδικα  βοηθήματα  της  αίτησης  αναστολής  και  της  αίτησης  ακύρωσης  λογίζονται  ως
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση
πράξεις  ή  παραλείψεις  της  αναθέτουσας αρχής,  εφόσον έχουν  εκδοθεί  ή  συντελεστεί  αντιστοίχως
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Τέλος,  είναι  δυνατή η άσκηση προδικαστικής  προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

 3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε
οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,  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. 
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 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής: 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης ή το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με  τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων  της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  της  αναθέτουσας  αρχής  έναντι  του  αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο  σύνολό  της  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική
παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής
παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  των  ως  άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X  του
Προσαρτήματος Α΄.

Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επι-
πλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016  και αποτελεί προϋπόθεση για
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου
παραγωγού.  Η  μη  τήρηση  των  υποχρεώσεων  της  παρούσας  παραγράφου  έχει  τις  συνέπειες  της
παραγράφου 5 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016 .  

 4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,  εφόσον είναι  γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.   Επιπλέον,
υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  αναθέτουσα αρχή  κάθε  αλλαγή  των πληροφοριών αυτών,  κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,  προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας..  Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή  εκτέλεση  του  τμήματος/  των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016. 

 4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά 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 της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  είναι  αρμόδια  για  την  άπαξ  λήψη  αιτιολογημένης  απόφασης  περί
τροποποίησης  έως  πέντε  τοις  εκατό  (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων
ποσού  έως  εκατόν  είκοσι  χιλιάδων  (120.000)  ευρώ,  πλέον  ΦΠΑ σύμφωνα  με  την  ισχύουσα
νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
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 4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β)  ο ανάδοχος,  κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης,  τελούσε σε μια από τις καταστάσεις  που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο πώλησης – δελτίο
αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου.

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής,  καθώς και  κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20%.

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

 5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορ-
ρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 .

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του απο-
φαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικα-
τάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης -
παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτω -
ση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού,  με  ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής  εκτέλεσης,  εφόσον ο
ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

 5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2  (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -  Κυρώσεις),  6.1.  (Χρόνος παράδοσης υλικών),  6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση),  καθώς και  κατ’  εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλε-
πόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά
της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή,
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

 5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της  προβλεπόμενης  στο  άρθρο  205  ενδικοφανούς  διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδώσει  τα  υλικά  εντός  ενός  (1)  έτους  από  την  ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης ή έως την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

Ο συμβατικός χρόνος  παράδοσης  των υλικών μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις   προϋποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.  4412/2016.  Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την
εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  του  άρθρου  207  του  ν.
4412/2016.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει  ο παραταθείς,  κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  υπηρεσία που εκτελεί  την προμήθεια,  την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην  υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρημένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο  αναφέρεται  η
ημερομηνία προσκόμισης,  το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.1.4. Ειδικότερα: 

1.  Η διαδικασία  που θα ακολουθείται για την προμήθεια  των  ανταλλακτικών,  προκειμένου  να
επισκευαστούν-συντηρηθούν τα οχήματα - μηχανήματα της μελέτης είναι η ακόλουθη:

 Η  αρμόδια  Επιτροπή,  θα εκδίδει «Δελτίο ή Εντολή Τεχνικής Επιθεωρήσεως και Επισκευής
οχήματος» που θα αναγράφει περιληπτικά το είδος των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και
επισκευής που πρέπει να ανατεθούν σε ιδιωτικό συνεργείο και προωθεί το «Δελτίο Τεχνικής
Επιθεώρησης και επισκευής οχήματος» στο συνεργαζόμενο ιδιωτικό συνεργείο για την επισκευή –
συντήρηση κ.λ.π. του αυτοκινήτου.

 Το ιδιωτικό συνεργείο υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών εάν ανάδοχος είναι τοπικό
συνεργείο, ή εντός 48 ωρών εάν ανάδοχος είναι συνεργείο εκτός γεωγραφικών ορίων από την
λήψη του εντύπου «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής οχήματος» από την υπηρεσία να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρησή του οχήματος, τον εντοπισμό
της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.

 Στη συνέχεια υποχρεούται να συμπληρώσει στο «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής του
Οχήματος»  τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του οχήματος,  όλες τις
επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται (ανάλυση σε ώρες εργασίας και
συνολική δαπάνη), καθώς και τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν με τις
αντίστοιχες δαπάνες.

 Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται στην Υπηρεσία για επανέλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή με τις
παρατηρήσεις του παρόχου ώστε να δοθεί η τελική έγκριση για την επισκευή ή συντήρηση.

 Κατόπιν της τελικής έγκρισης του «Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής του
οχήματος»,  ο πάροχος υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα ή να αντικαταστήσει εξαρτήματα
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κλπ.  με χρήση νέων ανταλλακτικών το συντομότερο δυνατό. Αν αυτό θα πρέπει να παραγγελθεί
από το εξωτερικό, οπότε η επισκευή γίνεται με την λήψη του ανταλλακτικού και σε περίπτωση που
η βλάβη είναι μεγάλη, θα πρέπει να προσδιορίσει τον χρόνο επισκευής του οχήματος κατά την
συμπλήρωση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ».

2.  Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά,  φωτοαντίγραφα δε των ως ανω
εντύπων θα υποβάλλονται στην διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών του  Δήμου  συνοδεύοντας το
αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Σε κάθε έκδοση τιμολογίου θα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο
τμήματος του τιμοκαταλόγου ώστε να διαπιστώνονται οι τιμές των συγκεκριμένων ανταλλακτικών.

Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ Δήμου &  παρόχου,  εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά,  θα διακινείται
μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικά (mail) & θα είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος :
 έχει τη δυνατότητα,  απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του εκάστοτε

τροχαίου υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή,  να εξετάζει την ορθότητα
των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών, την καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών,
έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας του συνόλου και να
διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών της λειτουργία του τροχαίου
υλικού του.

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

 δύναται η δυνατότητα στην υπηρεσία εφόσον κρίνει απαραίτητο να διασταυρώνει το χρόνο
τιμολόγησης των ωρών εργασίας σε σχέση με το βιβλίο εισερχομένων εξερχομένων οχημάτων,
εφόσον το βιβλίο αυτό βρίσκεται σε ισχύ από την κείμενη φορολογική νομοθεσία. .

 δύναται,  μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης και τη σύνταξη του Δελτίου Τεχνικής
Επιθεώρησης Οχήματος μετά ή άνευ ανταλλακτικών από τον πάροχο,  να αποφασίσει να μην
προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει στον ανάδοχο την αξία της
εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, αφού ο ανάδοχος παραδώσει στον Δήμο το
ελεγμένο μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.

3.  Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις
συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ.  ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να
αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και εάν δεν συμμορφωθεί με
αυτό  εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και δεν
ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης,  τότε ο Δήμος μπορεί να αγοράσει τα καταστραφέντα ή
ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει
την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την
εγγύηση καλής εκτέλεσης.

4.  Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των
αντίστοιχων μηχανικών μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτημα αποσυναρμολογηθεί
εκτός του ιδιωτικού συνεργείου.

5.  Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή
άλλου μέχρι παράδοσης αυτών.

6.  Οι αναφερόμενες βασικές εργασίες συντήρησης και επισκευών καθώς και τα  αναφερόμενα
ανταλλακτικά είναι ενδεικτικά και δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους επισκευής ή
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ανταλλακτικών, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα.

7. Κατά την τιμολόγηση υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο κωδικός του είδους αυτών, αλλά και η περιγραφή
του είδους.

8.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν
αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο.

 6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και  δευτεροβάθμιες,  που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Κατά την διαδικασία παραλαβής των
υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο
ανάδοχος. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ.  5  του άρθρου 208 του ν.4412/16.  Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.

Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο  ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  ζητήσει  παραπομπή  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  μετά  τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.

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

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που



12ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 18ης Μαΐου 2021

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των  σχετικών
πρωτοκόλλων.

 6.3 Ειδικοί  όροι  ναύλωσης  –  ασφάλισης  -  ανακοίνωσης  φόρτωσης  και
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

 6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,  μπορεί  να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις  προβλεπόμενες
κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

 6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

 6.6           Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας - ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

 6.7 Αναπροσαρμογή τιμής

 6.8 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να κα-
ταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετι-
κές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμ-
βιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η ανα-
θέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 
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6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει  τον/τους επόμενο/ους,  κατά σειρά,  μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκρι-
μένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου
αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτω-
τος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Δήμος Κέας κατέχει 21  οχήματα-μηχανήματα έργου, όπως αναλυτικά περιγράφονται, παρακάτω:
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

 

Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ 1ης
ΑΔΕΙΑΣ

1 ΚΗΥ 2290 MERCEDES BENZ 383013-14-684404 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΑΤΡ/ΝΟ) 1989

2 ΚΗΗ 4650 MERCEDES BENZ WDB9301421L472281 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 2010
3 ΚΗΙ 9870 DAIMLER AG WDB9320031L276032 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008

4 ΚΗΙ 1514 MAZDA JMZUF8UE200719696 ΦΟΡΤΗΓΟ 2000

5 ΚΗΙ 9892 FORD WF0XXXTTFX8D67404 ΦΟΡΤΗΓΟ 2008

6 ΚΗΥ 6737 TOYOTA JT1POLH8009111271 ΦΟΡΤΗΓΟ 1999
7 ΚΗΥ 2288 NISSAN VSKM131FTRA370103 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1995

8 ΚΗΗ 4672 MAN VA0E63ZZZ2L031075 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2013
9 ΚΗΙ 9863 FIAT ZCFC5090005603930 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2007

10 ΚΗΙ 4810 MAZDA JMZUF8UL200715360 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝ.)-ΠΥΡΟΣΒ. 1998

11 ΜΕ 121490 HBM 3200310507 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 1997

12 ΜΕ 62678 KOMATSU FKI93F21562 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2001

13 ΜΕ 47438 CATERPILLAR 08Y 02509 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1995
14 ΜΕ 90780 PIAGGIO ZAPS8500000568425 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 2006

15 ΚΗΗ 6990 PIAGGIO ZAPS8500000552590 ΦΟΡΤΗΓΟ 2002

16 ΚΗΗ 8661 FORD WF0LMFE108W753155 ΦΟΡΤΗΓΟ 2008
17 ΚΗΗ 8670 TOYOTA TW1NT21Y509003947 ΦΟΡΤΗΓΟ 2014

18 ΜΕ 144510 IVECO MAGIRUS WJMB1VMS004130299 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 2020
19 ΜΕ ΑΝΕΥ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ GREENMECH - ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ -

20 ΜΕ 141960 CASE JAFSR210JKM470064 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2019

21 ΚΗΗ 8663 MERCEDES BENZ WDB9302021L388019 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008

Από τα ανωτέρω συνάγεται η αυξημένη και συχνή ανάγκη του Δήμου Κέας σε προμήθεια ανταλλακτικών και
υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων – μηχανημάτων του, λόγω της παλαιότητας αυτών και της
ύπαρξης υφιστάμενων σοβαρών βλαβών σε κάποια εξ’ αυτών.

Επειδή ο  Δήμος Κέας  δεν  διαθέτει  συνεργείο  επισκευής  οχημάτων,  ούτε  το  αναγκαίο  προσωπικό,  ούτε  την
τεχνογνωσία  για  κάθε  τύπο  οχήματος,  προβαίνει  στην  ανάθεση,  σε  κατάλληλα  συνεργεία  αυτοκινήτων της
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προμήθειας  ανταλλακτικών  για  την  συντήρηση  και  επισκευή  των  οχημάτων-μηχανημάτων  έργου  του
(συμπεριλαμβανομένων  των  απαιτούμενων  εργασιών),  καθώς  επίσης  και  όσα  τυχόν  οχήματα-μηχανήματα
έργου προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου, αφού, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία των
υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος στους πολίτες, απαιτείται η ανανέωση στόλου των οχημάτων.

Η προμήθεια ανταλλακτικών αφορά είτε την επισκευή, είτε την τακτική συντήρηση των οχημάτων- μηχανημάτων
έργου του Δήμου και η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων - μηχανημάτων έργου, θα αφορά πάσης φύσης
εργασίες και επισκευές, καθώς και αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων.

Όλα τα οχήματα και μηχανήματα, όπως περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα, είναι διαφόρων εργοστασίων
κατασκευής  και  ως  εκ  τούτου  τα  ανταλλακτικά  που θα απαιτούνται,  θα πρέπει  να  είναι  των  αντίστοιχων
εργοστασίων κατασκευής των οχημάτων και των μηχανημάτων απαραιτήτως, με εξαίρεση όσα, πιθανόν, δεν
υπάρχουν πλέον στο εμπόριο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα γνήσια ανταλλακτικά και η παραγγελία τους
θα έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση την επισκευής, τότε  θα μπορούν να τοποθετούνται ανταλλακτικά του
εμπορίου (τρίτων κατασκευαστών) με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα γνήσια και θα έχουν σήμανση CE.

Η  προμήθεια  των  ανταλλακτικών  για  την  συντήρηση  και  επισκευή  των  οχημάτων-μηχανημάτων  έργου  του
(συμπεριλαμβανομένων  των  απαιτούμενων  εργασιών  επισκευής  και  συντήρησης)  θα  γίνονται  σταδιακά,
ανάλογα πάντα με τον τύπο του κάθε μέσου, όταν προκύπτει ανάγκη και για  ένα (1) έτος,  από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης ή έως την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου.

Εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται η παράδοση ενός καινούργιου φορτηγού οχήµατος  με ανατρεπόμενη
υπερκατασκευή  και  γερανό  με  αρπάγη,  MERCEDES,  με  αρ.  πλαισίου:  W1T96421410525647,  που  θα
χρησιμοποιηθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κέας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 61% επί του προϋπολογισμού. 
Το δικαίωμα προαίρεσης  ασκείται από  την αναθέτουσα αρχή  εντός  του χρόνου της  ισχύος  της  αρχικής
σύμβασης.  Αποτελεί  μονομερές  διαπλαστικό  δικαίωμα της  Α.Α.,  ασκείται με μονομερή  δήλωσή  της  και δεν
αποτελεί  αντικείμενο διαπραγμάτευσης  με τον ανάδοχο της  αρχικής  σύμβασης,  καθώς  ο τελευταίος έχει ήδη
αποδεχθεί  με την υποβολή  της  προσφοράς  του τους  όρους  ενεργοποίησης  του.  Η χρονική  διάρκεια του
δικαιώματος προαίρεσης, δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια της κύριας σύμβασης.

Τα  προς  προμήθεια  είδη  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων
συμβάσεων CPV:34300000-0 “Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους” 

Το υπό προμήθεια αντικείμενο αναλύεται ως ακολούθως:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ

α. «Ανταλλακτικά ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ μετά εργασιών συντήρησης και επισκευής», εκτιμώμενης αξίας:
-

K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ Κ.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ
61%

20.6671.0007
Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων 
2021-2022 12.000,00 2.906,83 9.093,17 24.000,00

20.6263.0007
Συντήρηση & επισκευή απορριμμα-
τοφόρων 2021-2022 8.000,00 1.937,89 6.062,11 16.000,00
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Αρ. κυκλοφορ. ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ 1ης
κυκλ.

ΚΗΙ 9870 DAIMLER AG WDB9320031L276032 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008
ΚΗΥ 2288 NISSAN VSKM131FTRA370103 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1995
ΚΗΗ 4672 MAN VA0E63ZZZ2L031075 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2013
ΚΗΗ 8663 MERCEDES BENZ WDB9302021L388019 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008

καθώς επίσης και όσα τυχόν  απορριμματοφόρα  προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου.

β. «Ανταλλακτικά ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ μετά εργασιών συντήρησης και επισκευής» εκτιμώμενης
αξίας :

K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ Κ.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

61%

30.6671.0009
Ανταλλακτικά φορτηγών-ημιφορτη-
γών 2021-2022 10.000,00 2.422,36 7.577,64 20.000,00

30.6263.0009
Συντήρηση & επισκευή μεταφορι-
κών μέσων 2021-2022 5.000,00 1.211,18 3.788,82 10.000,00

Αρ.κυκλοφορ. ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ 1ης
κυκλ.

ΚΗΥ 6737 TOYOTA JT1POLH8009111271 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 1999
ΚΗΙ 9892 FORD WF0XXXTTFXD67404 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 2008
ΚΗΥ 2290 MERCEDES 383013-14-684404 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΑΤΡ/ΝΟ) 1989
ΚΗΙ 1514 MAZDA JMZUF8UE200719696 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 2000
KHH 6990 PIAGGIO ZAPS8500000552590 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 2002
ΚΗΗ 8670 TOYOTA TW1NT21Y509003947 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ)     2014

καθώς επίσης και όσα τυχόν  φορτηγά προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου

γ.  «Ανταλλακτικά  ΛΟΙΠΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ μετά  εργασιών  συντήρησης  και  επισκευής»
εκτιμώμενης αξίας:  

K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ Κ.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

61%

30.6672.0009
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
2021-2022 9.000,00 2.180,12 6.819,88 18.000,00

30.6264.0009
Συντήρηση & επισκευή λοιπών μη-
χανημάτων 2021-2022 4.000,00 968,94 3.031,06 8.000,00

Αρ.κυκλο-
φορ.

ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ 1ης
κυκλ.

ΜΕ 62678 KOMATSU FKI93F21562 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2001
ΜΕ 47438 CATERPILLAR 09Y 02509 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1995
ΜΕ 90780 PIAGGIO ZAPS8500000568425 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 2006
ΜΕ 121490 ΗΒΜ 3200310507 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 1997
ΜΕ ΑΝΕΥ ΠΙ-
ΝΑΚΙΔΩΝ

GREENMECH - ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ -

ΜΕ 141960 CASE JAFSR210JKM470064 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2019
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καθώς επίσης και όσα τυχόν  μηχανήματα έργου  προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου

δ.  «Ανταλλακτικά  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ μετά εργασιών συντήρησης και  επισκευής»
εκτιμώμενης αξίας: 

K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ Κ.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

61%

70.6671.0009
Ανταλλακτικά πυροσβεστικών οχη-
μάτων 2021-2022 6.000,00 1.453,42 4.546,58 12.000,00

70.6263.0010 Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστι-
κών οχημάτων 2021-2022 3.000,00 726,70 2.273,30 6.000,00

Αρ.κυκλοφο
ρ. ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ 1ης

κυκλ.
ΚΗΙ 9863 FIAT ZCFC5090005603930 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2007
ΚΗΙ 4810 MAZDA JMZUF8UL200715360 ΦΟΡΤΗΓΟ-ΠΥΡΟΣΒ. 1998
ΚΗΗ 4650 MERCEDES WDB9301421L472281 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 2010

ΜΕ 144510 IVECO MAGIRUS WJMB1VMS004130299 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 2020
ΚΗΗ 8661 FORD WF0LMFE108W753155 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ (ΜΗ

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ0
2008

καθώς επίσης και όσα τυχόν  πυροσβεστικά-φορτηγά οχήματα  προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του
χρόνου.

Η συνολική δαπάνη της σύμβασης, προϋπολογίζεται στο ποσό των  ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων
δεκαοχτώ  ευρώ  (70.807,45€)  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%,  με δικαίωμα προαίρεσης  61%  του
προϋπολογισμού,  ήτοι εφόσον ενεργοποιηθεί  από  το Δήμο Κέας  το δικαίωμα προαίρεσης,  θα παραταθεί  η
σύμβαση για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια της κύριας σύμβασης,  με επιπλέον
ποσό 43.192,55€ συνολικό  ποσό  των 114.000,00€,  η οποία προβλέπεται να βαρύνει  τους προαναφερόμενους
Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου των οικονομικών ετών 2021 και 2022.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Τα είδη ανταλλακτικών, αν και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων αν δεν
προκύψουν πραγματικές  ανάγκες  σε ανταλλακτικά,  δίδονται  ενδεικτικά οµαδοποιηµένα παρακάτω και
αφορούν στο σύνολο των οχημάτων – μηχανημάτων (απορριμματοφόρα, πυροσβεστικά, μεταφορικά μέσα
και λοιπά μηχανήματα) του Δήμου Κέας:                                               

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια Ανταλλακτικών πλαισίων-μηχανικών μερών απορριμματοφόρων, φορτηγών τύπων 
MERCEDES

Προμήθεια Ανταλλακτικών πλαισίων-μηχανικών μερών απορριμματοφόρων, φορτηγών, λεωφορείου 
τύπων FIAT, MAN, DAIMLER, NISSAN, FORD, IVECO, MAZDA

Προμήθεια Ανταλλακτικών μηχανικών μερών ημιφορτηγών τύπων MAZDA, TOYOTA, PIAGGIO

Προμήθεια Ανταλλακτικών φορτωτών και λοιπών μηχανημάτων έργου
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Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων-μηχανημάτων έργου

Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος πέδησης

Προμήθεια εξατμίσεων και εξαρτημάτων εξατμίσεων

Προμήθεια  φίλτρων οχημάτων-μηχανημάτων έργου

Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής-συντήρησης ψυγείων οχημάτων

Μπαταρίες για τα οχήματα-μηχανήματα

Προμήθεια επισκευής-συντήρησης ψυγείων

Προμήθεια ανταλλακτικών υδραυλικού συστήματος οχημάτων-μηχανημάτων έργου

Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης συστήματος ηλεκτρονικού εξοπλισμού οχημάτων-
μηχανημάτων έργου

Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης υπερκατασκευών (κάδοι, αντλίες νερού, ανατροπές 
κ.λπ.) οχημάτων – μηχανημάτων έργου)

Προμήθεια αναλωσίμων και μικροανταλλακτικών (στόκος, διαβρωτικά, σφικτήρες, μπουζί, σωλήνες 
αέρος, στουπί, βίδες κ.λπ.)

2.   Γ  ια τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                                                          

Οι κυριότερες εργασίες  που προκύπτουν ανά είδος επισκευής,  και  οι  οποίες  πιθανόν  να προκύψουν,
δίδονται ενδεικτικά οµαδοποιηµένες παρακάτω:
(Οι κυριότερες εργασίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν και
δεν μπορούν να προβλεφθούν).

           
Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Επισκευή και συντήρηση κινητήρα

2.Επισκευή και συντήρηση κιβωτίου ταχυτήτων

3.Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη

4.Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)

5.Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης

6.Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος

7.Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών (μόνο για τα οχήματα που έχουν)

8.Επισκευή και συντήρηση διαφορικού

9. Επισκευή και συντήρηση εγκεφάλου

Β.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών  και ηλεκτρονικών συστημάτων

Γ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Επισκευή και συντήρηση υδραυλικών συστημάτων

Δ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1. Επισκευή και συντήρηση κάδου απορριμματοφόρων

2. Επισκευή και συντήρηση αντλιών νερού 
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3. Επισκευή και συντήρηση συστήματος ανατροπής

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ

           

Σε περίπτωση που τα οχήματα, για την τοποθέτηση ανταλλακτικών, καθώς και για την επισκευή και συντήρηση
αυτών πρέπει να μεταβούν σε συνεργείο εκτός των ορίων του Δήμου, το κόστος μετάβασης και επιστροφής
βαρύνει τον ανάδοχο.  

Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν
αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:
 Υφιστάμενες σοβαρές βλάβες σε οχήματα – μηχανήματα έργου του Δήμου, που παραμένουν για

το λόγο αυτό ακινητοποιημένα

 Η συντριπτική πλειοψηφία των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου, καταπονούνται
ιδιαιτέρως  κατά  τους  θερινούς  μήνες,  λόγω  αυξημένων  αναγκών,  οπότε  και  παρουσιάζονται
διαχρονικά αυξημένες ανάγκες συντήρησης και επισκευής 

ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2021 2022

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

61%

Προμήθεια Ανταλλακτικών πλαι-
σίων-μηχανικών μερών απορ-
ριμματοφόρων, φορτηγών τύ-
πων MERCEDES

6.500,00 1.574,53 4.925,47 13.000,00

Προμήθεια Ανταλλακτικών πλαι-
σίων-μηχανικών μερών απορ-
ριμματοφόρων, φορτηγών, λεω-
φορείου τύπων FIAT, MAN, 
DAIMLER, NISSAN, FORD, IVECO, 
MAZDA

5.500,00 1.332,30 4.167,70 11.000,00

Προμήθεια Ανταλλακτικών μηχα-
νικών μερών ημιφορτηγών τύ-
πων MAZDA, TOYOTA, PIAGGIO

2.900,00 702,48 2.197,52 5.800,00

Προμήθεια Ανταλλακτικών φορ-
τωτών και λοιπών μηχανημάτων
έργου

2.300,00 557,14 1.742,86 4.600,00

Προμήθεια υλικών συντήρησης 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
οχημάτων-μηχανημάτων έργου

2.500,00 605,59 1.894,41 5.000,00

Προμήθεια ανταλλακτικών συ-
στήματος πέδησης 2.500,00 605,59 1.894,41 5.000,00
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Προμήθεια εξατμίσεων και εξαρ-
τημάτων εξατμίσεων 1.150,00 278,57 871,43 2.300,00

Προμήθεια  φίλτρων οχημάτων-
μηχανημάτων έργου 1.100,00 266,46 833,54 2.200,00

Προμήθεια ανταλλακτικών επι-
σκευής-συντήρησης ψυγείων 
οχημάτων

1.500,00 363,35 1.136,65 3.000,00

Μπαταρίες για τα οχήματα-
μηχανήματα 1.000,00 242,24 757,76 2.000,00

Προμήθεια ανταλλακτικών 
υδραυλικού συστήματος οχη-
μάτων-μηχανημάτων έργου

2.350,00 569,25 1.780,75 4.700,00

Προμήθεια ανταλλακτικών και 
υλικών συντήρησης συστήματος 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού οχη-
μάτων-μηχανημάτων έργου

2.250,00 545,03 1.704,97 4.500,00

Προμήθεια ανταλλακτικών και 
υλικών συντήρησης υπερκατα-
σκευών (κάδοι, αντλίες νερού, 
ανατροπές κ.λπ.) οχημάτων – 
μηχανημάτων έργου

4.700,00 1.138,51 3.561,49 9.400,00

Προμήθεια αναλωσίμων και μι-
κροανταλλακτικών (στόκος, δια-
βρωτικά, σφικτήρες, μπουζί, σω-
λήνες αέρος, στουπί, βίδες κ.λπ.)

750,00 181,68 568,32 1.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 
(ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)

37.000,00    

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 61% 
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021

0    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ-
ΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 
24%)  

37.000,00    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 
(ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)

 8.962,73   

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 61% 
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022   28.037,27  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ-
ΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 
24%) 

  37.000,00  

     
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% 
& ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 61%)

   74.000,00
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2021 2022

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

61%
Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΕΣ     

1.Επισκευή και συντήρηση κινη-
τήρα 3.500,00 847,83 2.652,17 7.000,00

2.Επισκευή και συντήρηση κιβω-
τίου ταχυτήτων 1.300,00 314,91 985,09 2.600,00

3.Επισκευή  και  συντήρηση  συ-
μπλέκτη 1.000,00 242,24 757,76 2.000,00

4.Επισκευή και συντήρηση αναρ-
τήσεων (σούστες, αποσβεστήρες
κραδασμών)

800,00 193,79 606,21 1.600,00

5.Επισκευή  και  συντήρηση  συ-
στήματος πέδησης 1.400,00 339,13 1.060,87 2.800,00

6.Επισκευή  και  συντήρηση
εμπρόσθιου συστήματος 1.400,00 339,13 1.060,87 2.800,00

7.Επισκευή και συντήρηση αερο-
συμπιεστών (μόνο για τα οχήμα-
τα που έχουν)

1.000,00 242,24 757,76 2.000,00

8.Επισκευή  και  συντήρηση  δια-
φορικού 1.300,00 314,91 985,09 2.600,00

9. Επισκευή και συντήρηση εγκε-
φάλου 1.450,00 351,24 1.098,76 2.900,00

Β.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ     
1.Επισκευή και συντήρηση ηλε-
κτρικών  και ηλεκτρονικών συ-
στημάτων

1.000,00 242,24 757,76 2.000,00

Γ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ     
1.Επισκευή  και  συντήρηση
υδραυλικών συστημάτων 1.250,00 302,80 947,20 2.500,00

Δ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ     
1.  Επισκευή  και  συντήρηση
κάδου απορριμματοφόρων 1.750,00 423,91 1.326,09 3.500,00

2.  Επισκευή  και  συντήρηση
αντλιών νερού 1.050,00 254,35 795,65 2.100,00

3.  Επισκευή και  συντήρηση  συ-
στήματος ανατροπής 1.050,00 254,35 795,65 2.100,00

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 750,00 181,68 568,32 1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑ-
ΣΙΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 
24%)

20.000,00    

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 61% ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚ. 
ΕΤΟΥΣ 2021

0    
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚ.
ΕΤΟΥΣ 2021 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)  

20.000,00    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑ-
ΣΙΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 
24%)

 4.844,72   

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 61% ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚ. 
ΕΤΟΥΣ 2022   15.155,28  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚ.
ΕΤΟΥΣ 2022 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)   20.000,00  

     
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑ-
ΣΙΩΝ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% & ΠΡΟΑΙΡΕ-
ΣΗΣ 61%)

   40.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕ-
ΤΗΣ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% & ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
61%

114.000,00

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις αντίστοιχες τιμές αγοράς.



 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 1ο :     Αντικείμενο προμήθειας  

Επειδή ο  Δήμος Κέας  δεν  διαθέτει  συνεργείο  επισκευής  οχημάτων,  ούτε  το  αναγκαίο  προσωπικό,  ούτε  την
τεχνογνωσία  για  κάθε  τύπο  οχήματος,  προβαίνει  στην  ανάθεση,  σε  κατάλληλα  συνεργεία  αυτοκινήτων της
προμήθειας  ανταλλακτικών  για  την  συντήρηση  και  επισκευή  των  οχημάτων-μηχανημάτων  έργου  του
(συμπεριλαμβανομένων  των  απαιτούμενων  εργασιών),  καθώς  επίσης  και  όσα  τυχόν  οχήματα-μηχανήματα
έργου προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου, αφού, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία των
υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος στους πολίτες, απαιτείται η ανανέωση στόλου των οχημάτων.

Η προμήθεια ανταλλακτικών αφορά είτε την επισκευή, είτε την τακτική συντήρηση των οχημάτων- μηχανημάτων
έργου του Δήμου και η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων - μηχανημάτων έργου, θα αφορά πάσης φύσης
εργασίες και επισκευές, καθώς και αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων.

Όλα τα οχήματα και μηχανήματα, όπως περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα, είναι διαφόρων εργοστασίων
κατασκευής  και  ως  εκ  τούτου  τα  ανταλλακτικά  που θα απαιτούνται,  θα πρέπει  να  είναι  των  αντίστοιχων
εργοστασίων κατασκευής των οχημάτων και των μηχανημάτων απαραιτήτως, με εξαίρεση όσα, πιθανόν, δεν
υπάρχουν πλέον στο εμπόριο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα γνήσια ανταλλακτικά και η παραγγελία τους
θα έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση την επισκευής, τότε  θα μπορούν να τοποθετούνται ανταλλακτικά του
εμπορίου (τρίτων κατασκευαστών) με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα γνήσια και θα έχουν σήμανση CE.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

1.  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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2. Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής -Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των Ο.Τ.Α» [ Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
3. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(άρθρο 43 Ν.4605/2019,  Ν.4608/19, Ν.4609/19, Ν.4782/2021 )
4.  Το  Ν.2690/1999  «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες  διατάξεις»  (Φ.Ε.Κ.
45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. 
6.  Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η.  & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής
Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
8.  Το  Ν.4013/2011  «περί  σύστασης  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων»  (ΦΕΚ  204/Α/15-09-2011),  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
10.  Τις  διατάξεις  του Ν.4250/2014 «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)  -  δημόσιο  λογιστικό  και  άλλες  διατάξεις»(ΦΕΚ  143/Α/28-06-2014)  ,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
12. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α)
13.Τις  διατάξεις  του  Ν.  3463/2006/Α’114  «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων»  και
ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209 
14.  Το  άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».
15.Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  «Τυποποιημένου
Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλωσης  »  (ΤΕΥΔ)  του  άρθρου  79  παρ  4  του  Ν.4412/16  (Α΄147)  για
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
16. Την  Κατευθυντήρια  Οδηγία  15  ΕΑΑΔΗΣΥ  (Απόφαση  161/2016)  «Οδηγίες  συμπλήρωσης
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16
17. του  άρθρου  39  του  Ν.4488/2017  “Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις  Δημοσίου  και  λοιπές
ασφαλιστικές  διατάξεις,  ενίσχυση  της  προστασίας  των  εργαζομένων,  δικαιώματα  ατόμων  με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις.”
18. Της ΥΑ 37393/2028/29.09.2003 (ΦΕΚ Β'/1418/1.10.2003) περί «Μέτρων και όρων για τις
εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους»,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΑ Η.Π. 9272/471/2.03.2007(ΦΕΚ Β'/286/2.03.2007).
19.Οι  εκδοθείσες  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  λοιπές  (πλην  των  ήδη  αναφερομένων)
κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου,
π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης
προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο : Τεχνικές προδιαγραφές (Γενικά)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ     για     την     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  

Τα είδη ανταλλακτικών, αν και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων αν δεν
προκύψουν πραγματικές  ανάγκες  σε ανταλλακτικά,  δίδονται  ενδεικτικά οµαδοποιηµένα παρακάτω και
αφορούν στο σύνολο των οχημάτων – μηχανημάτων (απορριμματοφόρα, πυροσβεστικά, μεταφορικά μέσα
και λοιπά μηχανήματα) του Δήμου Κέας:                                               

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια Ανταλλακτικών πλαισίων-μηχανικών μερών απορριμματοφόρων, φορτηγών τύπων 
MERCEDES

Προμήθεια Ανταλλακτικών πλαισίων-μηχανικών μερών απορριμματοφόρων, φορτηγών, λεωφορείου 
τύπων FIAT, MAN, DAIMLER, NISSAN, FORD, IVECO, MAZDA

Προμήθεια Ανταλλακτικών μηχανικών μερών ημιφορτηγών τύπων MAZDA, TOYOTA, PIAGGIO

Προμήθεια Ανταλλακτικών φορτωτών και λοιπών μηχανημάτων έργου

Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων-μηχανημάτων έργου

Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος πέδησης

Προμήθεια εξατμίσεων και εξαρτημάτων εξατμίσεων

Προμήθεια  φίλτρων οχημάτων-μηχανημάτων έργου

Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής-συντήρησης ψυγείων οχημάτων

Μπαταρίες για τα οχήματα-μηχανήματα

Προμήθεια επισκευής-συντήρησης ψυγείων

Προμήθεια ανταλλακτικών υδραυλικού συστήματος οχημάτων-μηχανημάτων έργου

Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης συστήματος ηλεκτρονικού εξοπλισμού οχημάτων-
μηχανημάτων έργου

Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης υπερκατασκευών (κάδοι, αντλίες νερού, ανατροπές 
κ.λπ.) οχημάτων – μηχανημάτων έργου)

Προμήθεια αναλωσίμων και μικροανταλλακτικών (στόκος, διαβρωτικά, σφικτήρες, μπουζί, σωλήνες 
αέρος, στουπί, βίδες κ.λπ.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ     για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                                                          

Οι κυριότερες εργασίες  που προκύπτουν ανά είδος επισκευής,  και  οι  οποίες  πιθανόν  να προκύψουν,
δίδονται ενδεικτικά οµαδοποιηµένες παρακάτω:
(Οι κυριότερες εργασίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν και
δεν μπορούν να προβλεφθούν).

           
Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Επισκευή και συντήρηση κινητήρα

2.Επισκευή και συντήρηση κιβωτίου ταχυτήτων

3.Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη

4.Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)
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5.Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης

6.Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος

7.Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών (μόνο για τα οχήματα που έχουν)

8.Επισκευή και συντήρηση διαφορικού

9. Επισκευή και συντήρηση εγκεφάλου

Β.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών  και ηλεκτρονικών συστημάτων

Γ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Επισκευή και συντήρηση υδραυλικών συστημάτων

Δ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1. Επισκευή και συντήρηση κάδου απορριμματοφόρων

2. Επισκευή και συντήρηση αντλιών νερού 

3. Επισκευή και συντήρηση συστήματος ανατροπής

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ

           

Σε περίπτωση που τα οχήματα, για την τοποθέτηση ανταλλακτικών, καθώς και για την επισκευή και συντήρηση
αυτών πρέπει να μεταβούν σε συνεργείο εκτός των ορίων του Δήμου, το κόστος μετάβασης και επιστροφής
βαρύνει τον ανάδοχο.  

Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν
αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο.

Ά  ΡΘΡΟ   4ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  

Η προμήθεια θα γίνει με τη  διαδικασία    ανοικτού ηλεκτρονικού   διαγωνισμού,   με τους όρους που θα
καθοριστούν  από  την  Οικονομική  Επιτροπή,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Προϋπολογισμός προμήθειας

Η  συνολική  δαπάνη  της  σύμβασης,  προϋπολογίζεται  στο  ποσό  των  ογδόντα  τεσσάρων  χιλιάδων
τετρακοσίων δεκαοχτώ ευρώ (70.807,45€)  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%,  με  δικαίωμα προαίρεσης
61% του προϋπολογισμού, ήτοι εφόσον ενεργοποιηθεί από το Δήμο Κέας το δικαίωμα προαίρεσης, θα
παραταθεί  η  σύμβαση  για  χρονικό  διάστημα  που  δε  θα  υπερβαίνει  τη  χρονική  διάρκεια  της  κύριας
σύμβασης,  με  επιπλέον  ποσό  43.192,55€  συνολικό  ποσό  των  114.000,00€,  η  οποία  προβλέπεται  να
χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας ως ακολούθως:
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K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ Κ.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

61%

20.6671.0007
Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων 
2021-2022 12.000,00 2.906,83 9.093,17 24.000,00

20.6263.0007
Συντήρηση & επισκευή απορριμμα-
τοφόρων 2021-2022 8.000,00 1.937,89 6.062,11 16.000,00

30.6671.0009
Ανταλλακτικά φορτηγών-ημιφορτη-
γών 2021-2022 10.000,00 2.422,36 7.577,64 20.000,00

30.6263.0009
Συντήρηση & επισκευή μεταφορι-
κών μέσων 2021-2022 5.000,00 1.211,18 3.788,82 10.000,00

30.6672.0009
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
2021-2022 9.000,00 2.180,12 6.819,88 18.000,00

30.6264.0009
Συντήρηση & επισκευή λοιπών μη-
χανημάτων 2021-2022 4.000,00 968,94 3.031,06 8.000,00

70.6671.0009
Ανταλλακτικά πυροσβεστικών οχη-
μάτων 2021-2022 6.000,00 1.453,42 4.546,58 12.000,00

70.6263.0010 Συντήρηση & επισκευή πυροσβε-
στικών οχημάτων 2021-2022 3.000,00 726,71 2.273,30 6.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 
(ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%) 57.000,00
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 61% ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 (ΣΥΜΠ. 
ΦΠΑ 24%) 57.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 
(ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)

13.807,45
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 61% ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 43.192,55
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 (ΣΥΜΠ. 
ΦΠΑ 24%) 

57.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΣΥΜΠ. 
ΦΠΑ 24% & ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 61%)

114.000,00

ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγυήσεις

Οι  εγγυήσεις  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που  λειτουργούν  νόμιμα  στα  κράτη  -  μέλη  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων
Συμβάσεων  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου  που  κυρώθηκε  με  τον  Ν.2513/1997  (ΦΕΚ
139/τ.Α/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 παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντιστοίχου χρηματικού ποσού. Τα έγγραφα των εγγυήσεων αν
δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε  εκδότης  παραιτείται  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η)  τα
στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την  καταληκτική  ημερομηνία   υποβολής  προσφορών,  θ)  την
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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. 

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72  του Ν.
4412/2016 και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. Π1/2390/2013 Υπουργικής Απόφασης.

6.1.Εγγύηση Συμμετοχής

 Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 2% επί του

ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης  προ  ΦΠΑ,  με  ανάλογη  στρογγυλοποίηση.  (άρθρο  72  παρ.1α  του

Ν.4412/16). 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου

ισχύος  της  προσφοράς,  ήτοι  εκατόν  πενήντα  (150)  ημέρες  από  την  επόμενη  της  διενέργειας  του

διαγωνισμού (στην προκειμένη περίπτωση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών) .  Η

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν

τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει

εγκαίρως  για  υπογραφή της  σύμβασης  .  Η  εγγύηση     συμμετοχής επιστρέφεται  στον  ανάδοχο με  την  

προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

6.2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.

Επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο: Προθεσμίες - ποινικές ρήτρες

7.1 Η προμήθεια των ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων έργου
του  (συμπεριλαμβανομένων  των  απαιτούμενων  εργασιών  επισκευής  και  συντήρησης)  θα  γίνονται
σταδιακά, ανάλογα πάντα με τον τύπο του κάθε μέσου, όταν προκύπτει ανάγκη και για  ένα (1) έτος,  από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή έως την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου, ενώ με
την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης, η διάρκειά της δύναται να παραταθεί για ένα επιπλέον
έτος με τους ίδιους όρους. 

(Η σύμβαση υπογράφεται το αργότερο μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση του
Δήμου προς τον ανάδοχο προμηθευτή. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η
προσφορά θα απορρίπτεται,  καθώς ο προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος να παραδώσει  το υλικό μέσα στα
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.) 

7.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του υλικού μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές
προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής  μετά  από  γνωμοδότηση  αρμοδίου  συλλογικού  οργάνου  είτε  με  πρωτοβουλία  της
αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του
προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο  
παράδοσης.

7.3.  Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και
δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να
παραδώσει το υλικό.

7.4. Ο  προμηθευτής είναι  υποχρεωμένος να ειδοποιεί  την υπηρεσία που εκτελεί  την προμήθεια,  την
επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5)
ημέρες νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 8ο : Πληρωμές

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, εφόσον έχει τηρηθεί η κάτωθι διαδικασία και πάντοτε
μετά την οριστική παραλαβή του ανταλλακτικού ή/και της εργασίας. 

  1. Η  διαδικασία  που  θα  ακολουθείται  για  την  προμήθεια  των  ανταλλακτικών  προκειμένου  να
επισκευαστούν-συντηρηθούν τα οχήματα - μηχανήματα της μελέτης είναι η ακόλουθη :

 Η  αρμόδια  Επιτροπή,  θα εκδίδει «Δελτίο ή Εντολή Τεχνικής Επιθεωρήσεως και Επισκευής
οχήματος» που θα αναγράφει περιληπτικά το είδος των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και
επισκευής που πρέπει να ανατεθούν σε ιδιωτικό συνεργείο και προωθεί το «Δελτίο Τεχνικής
Επιθεώρησης και επισκευής οχήματος» στο συνεργαζόμενο ιδιωτικό συνεργείο για την επισκευή –
συντήρηση κ.λπ. του αυτοκινήτου.
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 Το ιδιωτικό συνεργείο υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών εάν ανάδοχος είναι τοπικό
συνεργείο, ή εντός 48 ωρών εάν ανάδοχος είναι συνεργείο εκτός γεωγραφικών ορίων από την
λήψη του εντύπου «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής οχήματος» από την υπηρεσία να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρησή του οχήματος, τον εντοπισμό
της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. 

 Στη συνέχεια υποχρεούται να συμπληρώσει στο «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής του
Οχήματος»  τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του οχήματος,  όλες τις
επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται (ανάλυση σε ώρες εργασίας και
συνολική δαπάνη), καθώς και τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν με τις
αντίστοιχες δαπάνες.

 Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται στην Υπηρεσία για επανέλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή με τις
παρατηρήσεις του παρόχου ώστε να δοθεί η τελική έγκριση για την επισκευή ή συντήρηση.

 Κατόπιν της τελικής έγκρισης του «Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής του
οχήματος»,  ο πάροχος υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα ή να αντικαταστήσει εξαρτήματα
κλπ.  με χρήση νέων ανταλλακτικών το συντομότερο δυνατό. Αν αυτό θα πρέπει να παραγγελθεί
από το εξωτερικό, οπότε η επισκευή γίνεται με την λήψη του ανταλλακτικού και σε περίπτωση που
η βλάβη είναι μεγάλη, θα πρέπει να προσδιορίσει τον χρόνο επισκευής του οχήματος κατά την
συμπλήρωση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ».

2. Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά, φωτοαντίγραφα δε των ως άνω
εντύπων θα υποβάλλονται στην διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών του  Δήμου  συνοδεύοντας το
αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Σε κάθε έκδοση τιμολογίου θα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο
τμήματος του τιμοκαταλόγου, ώστε να διαπιστώνονται οι τιμές των συγκεκριμένων ανταλλακτικών.

Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ Δήμου &  παρόχου,  εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά,  θα διακινείται
μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικά (mail) & θα είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος :
 έχει τη δυνατότητα,  απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του εκάστοτε

τροχαίου υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή,  να εξετάζει την ορθότητα
των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών,  την ακαταλληλότητα των προτεινόμενων
ανταλλακτικών,  έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας του
συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών της λειτουργία
του τροχαίου υλικού του.

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

 δύναται η δυνατότητα στην υπηρεσία εφόσον κρίνει απαραίτητο να διασταυρώνει το χρόνο
τιμολόγησης των ωρών εργασίας σε σχέση με το βιβλίο εισερχομένων εξερχομένων οχημάτων,
εφόσον το βιβλίο αυτό βρίσκεται σε ισχύ από την κείμενη φορολογική νομοθεσία. .

 δύναται,  μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης και τη σύνταξη του Δελτίου Τεχνικής
Επιθεώρησης Οχήματος μετά ή άνευ ανταλλακτικών από τον πάροχο,  να αποφασίσει να μην
προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει στον ανάδοχο την αξία της
εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, αφού ο ανάδοχος παραδώσει στον Δήμο το
ελεγμένο μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.

3.  Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις
συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κ.λπ., ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να
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αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και εάν δεν συμμορφωθεί με
αυτό εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και δεν
ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης,  τότε ο Δήμος μπορεί να αγοράσει τα καταστραφέντα ή
ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει
την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την
εγγύηση καλής εκτέλεσης.

4.  Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των
αντίστοιχων μηχανικών μερών, στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτημα αποσυναρμολογηθεί
εκτός του ιδιωτικού συνεργείου.

5.  Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή
άλλου μέχρι παράδοσης αυτών.

6.  Οι αναφερόμενες βασικές εργασίες συντήρησης και επισκευών, καθώς και τα  αναφερόμενα
ανταλλακτικά είναι ενδεικτικά και δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους επισκευής ή
ανταλλακτικών, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα.

7. Κατά την τιμολόγηση υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο κωδικός του είδους αυτών, αλλά και η περιγραφή
του είδους.

8.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν
αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο.

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά  και  επισκευή  –  συντήρηση  του
οχήματος σε συνεργαζόμενο συνεργείο εντός ή εκτός Κέας, σε περίπτωση αδυναμίας του να προβεί σε
αυτή με ίδια μέσα και στο συνεργείο ιδιοκτησίας του. 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν κάποιοι από τις
παραπάνω προϋποθέσεις ο Δήμος μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον πάροχο.

Η  πληρωμή  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  παραστατικών  και  δικαιολογητικών  που
προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  200  παρ.  4  του  ν.  4412/2016,  καθώς  και  κάθε  άλλου
δικαιολογητικού  που  τυχόν  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  που  διενεργούν  τον  έλεγχο  και  την
πληρωμή. 

ΑΡΘΡΟ 9ο – Παράδοση - Παραλαβή

H παραλαβή του υλικού της προμήθειας γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο  άρθρο  208  του  ως  άνω  νόμου.  Κατά  την  διαδικασία  παραλαβής  του  υλικού  της  προμήθειας
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
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Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ.  5  του άρθρου 208 του ν.4412/16.  Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.

Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο  ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  ζητήσει  παραπομπή  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  μετά  τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.

 Η προμήθεια των ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων
έργου του (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής και συντήρησης) θα γίνονται
και θα εξοφλούνται τμηματικά, ανάλογα πάντα με τον τύπο του κάθε μέσου, όταν προκύπτει ανάγκη,
αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές. 

 Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής δικαιολογητικά:
α)  Πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  του  τμήματος  που  αφορά  η  πληρωμή  ή  του  συνόλου  του
συμβατικού  αντικείμενου  σύμφωνα  με  το  άρθρο  219.  β)  Τιμολόγιο  του  αναδόχου.  γ)  Πιστοποιητικά
Φορολογικής και  Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.5  του Ν.4412/16).  Πέραν των ανωτέρω
δικαιολογητικών  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  που  διενεργούν  τον  έλεγχο  και  την  πληρωμή,  μπορούν  να
ζητήσουν  και  οποιοδήποτε  άλλο  δικαιολογητικό,  εφόσον  προβλέπεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16). 

 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

 α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
Επί  του  ποσού  της  κράτησης  0,06%  υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων
διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.

 β)  Κράτηση  0,06% υπέρ  της  Α.Ε.Π.Π  (  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  )   η  οποία
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί
της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%

 γ) Με την πληρωμή θα γίνει η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος 4%.

 ΑΡΘΡΟ 10ο : Έκπτωση του αναδόχου-Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου:
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α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει
να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση )

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά  υλικά  ή  δεν  επισκεύασε  ή  συντήρησε  αυτά  μέσα  στον  συμβατικό  χρόνο  ή  στον  χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή δεν εκτελέστηκαν οι υπηρεσίες ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα
που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).

3.  Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή  σύμβαση,
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από
γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.

Ά  ΡΘΡΟ   11ο : Πλημμελής κατασκευή - τήρηση νομοθεσίας  

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης, ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα
άρθρα 213 ή/και 220 του Ν. 4412/2016.

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φoρείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X του
Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

 Ά  ΡΘΡΟ   12ο :  Χρόνος και τόπος παράδοσης   – Ευθύνες προμηθευτή

Ο χρόνος  παράδοσης  των  ανταλλακτικών  και  η  παροχή  των  υπηρεσιών  συντήρησης  -  επισκευής  των
οχημάτων και των μηχανημάτων έργου, όπου παραστεί ανάγκη ορίζεται σε  ένα (1) έτος από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης. Η  Αναθέτουσα Αρχή  δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό
61% επί του προϋπολογισμού. 

Το δικαίωμα προαίρεσης  ασκείται από  την αναθέτουσα αρχή  εντός  του χρόνου της  ισχύος  της  αρχικής
σύμβασης. Αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ο τελευταίος έχει
ήδη αποδεχθεί  με την υποβολή της προσφοράς  του τους όρους ενεργοποίησης του.  Η χρονική διάρκεια
του δικαιώματος προαίρεσης, δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια της κύριας σύμβασης.
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Ο προμηθευτής ευθύνεται για τα κατωτέρω:

1. Σε περίπτωση που τα οχήματα, για την τοποθέτηση ανταλλακτικών, καθώς και για την επισκευή και
συντήρηση  αυτών  πρέπει  να  μεταβούν  σε  συνεργείο  εκτός  των  ορίων  του  Δήμου,  το  κόστος
μετάβασης και επιστροφής βαρύνει τον ανάδοχο.  

2. Επιπλέον,  ο ανάδοχος  υποχρεούται  να  αναλάβει  αδαπάνως  την  μεταφορά  του  οχήματος  στο
συνεργείο  του  εάν  αυτό  ακινητοποιηθεί  λόγω  βλάβης  οποιαδήποτε  χρονική  στιγμή  και  σε
οποιοδήποτε σημείο.

3. Εντός είκοσι τεσσάρων (24)  ωρών εάν ανάδοχος είναι τοπικό συνεργείο, ή  εντός 48 ωρών εάν
ανάδοχος  είναι  συνεργείο  εκτός  γεωγραφικών  ορίων  από την λήψη του εντύπου «Δελτίο
Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής οχήματος»  από την υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρησή του οχήματος,  τον εντοπισμό της βλάβης και τον
προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. 

4. Στη συνέχεια υποχρεούται να συμπληρώσει στο «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής του
Οχήματος»  τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του οχήματος,  όλες τις
επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται (ανάλυση σε ώρες εργασίας και
συνολική δαπάνη), καθώς και τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν με τις
αντίστοιχες δαπάνες.

5. Κατόπιν  της  τελικής  έγκρισης  του  «Δελτίου  της  Τεχνικής  Επιθεώρησης  και  επισκευής  του
οχήματος», ο πάροχος υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα ή να αντικαταστήσει εξαρτήματα
κλπ. με χρήση νέων ανταλλακτικών το συντομότερο δυνατό. Αν αυτό θα πρέπει να παραγγελθεί
από το εξωτερικό, οπότε η επισκευή γίνεται με την λήψη του ανταλλακτικού και σε περίπτωση που
η βλάβη είναι μεγάλη, θα πρέπει να προσδιορίσει τον χρόνο επισκευής του οχήματος κατά την
συμπλήρωση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ».

6. Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά, φωτοαντίγραφα δε των ως άνω
εντύπων θα υποβάλλονται στην διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου συνοδεύοντας το
αντίστοιχο  χρηματικό  ένταλμα  πληρωμής.  Σε  κάθε  έκδοση  τιμολογίου  θα  επισυνάπτεται
φωτοαντίγραφο  τμήματος  του  τιμοκαταλόγου,  ώστε  να  διαπιστώνονται  οι  τιμές  των
συγκεκριμένων ανταλλακτικών.

7. Οι  οικονομικοί  φορείς  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  οφείλουν  να
παραδίδουν τα απαραίτητα ανταλλακτικά  τα οποία, θα πρέπει να είναι των αντίστοιχων
εργοστασίων κατασκευής των οχημάτων και των μηχανημάτων απαραιτήτως, με εξαίρεση
όσα,  πιθανόν,  δεν  υπάρχουν πλέον στο εμπόριο.  Σε  περίπτωση που δεν υπάρχουν τα
γνήσια ανταλλακτικά και η παραγγελία τους θα έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση την
επισκευής,  τότε  θα  μπορούν  να  τοποθετούνται  ανταλλακτικά  του  εμπορίου  (τρίτων
κατασκευαστών) με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα γνήσια και θα έχουν σήμανση
CE.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη
διαδικασία ανάθεσης
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Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 6144

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ, ΤΚ 84002

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕΜΕΝΕΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

- Τηλέφωνο: 228836000

- Ηλ. ταχυδρομείο: texniki  @  kea  .  gr  , promithies  @  kea  .  gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www  .  kea  .  gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV):  34300000-0 “Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για 
τους κινητήρες τους” & 50.11.2100-4 «Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : []

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος   II  : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

http://www.kea.gr/
mailto:promithies@kea.gr
mailto:texniki@kea.gr
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Αρμόδιος ή αρμόδιοι :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση;

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ   ̓    
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]

[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 
κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογο:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 
IV  , ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά   
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 
θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……]
[……]

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλους;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

α) [……]
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(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  
ή των τμημάτων για τα οποία ο 
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 
προσφορά.

[   ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι
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Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα
από τους σχετικούς φορείς,  δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει  να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον  είναι  σχετικές  για  την  ειδική  ικανότητα  ή  ικανότητες  στις  οποίες  στηρίζεται  ο
οικονομικός  φορέας,  παρακαλείσθε  να  συμπεριλάβετε  τις  πληροφορίες  που  απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν: 

[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες
(κατ'  εφαρμογή  του  άρθρου  131  παρ.  5  ή  εφόσον  ο  προσφέρων  /  υποψήφιος
οικονομικός φορέας  προτίθεται  να αναθέσει  σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας
τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και  7,  επιπλέον των πληροφοριών  που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,  παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

Μέρος   III  : Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

 δωροδοκία,·

 απάτη·

 τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές
δραστηριότητες·
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 νομιμοποίηση εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας·

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):

[……][……][……][……]

Εάν ναι, αναφέρετε:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
[ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 

σημείο-(-α): [   ], 

λόγος(-οι):[   ]

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):

[……][……][……][……]
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη 
χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης;

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη
και δεσμευτική;

- Αναφέρατε την ημερομηνία 
καταδίκης ή έκδοσης απόφασης

- Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
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δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες

[……]

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον 
αφορά την καταβολή των φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
και επιβολής προστίμων 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις :

α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 

στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

[] Ναι [] Όχι
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Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές αυτές τις περιστάσεις 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

-[.......................]

-[.......................]

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 

[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

[] Ναι [] Όχι
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συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: [.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία 
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
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; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν 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,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές,

[] Ναι [] Όχι
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γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

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

[] Ναι [] Όχι

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: 

[……]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  a ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο
την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του
Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

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

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

[…]

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

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

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια – ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
Τα ανταλλακτικά που θα απαιτούνται, θα 
πρέπει να είναι των αντίστοιχων εργοστασίων 
κατασκευής των οχημάτων και των 
μηχανημάτων απαραιτήτως, με εξαίρεση όσα, 
πιθανόν, δεν υπάρχουν πλέον στο εμπόριο. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν τα γνήσια 
ανταλλακτικά και η παραγγελία τους θα έχει 
ως συνέπεια την καθυστέρηση την επισκευής, 
τότε θα μπορούν να τοποθετούνται 
ανταλλακτικά του εμπορίου (τρίτων 
κατασκευαστών) με τα ίδια τεχνικά 
χαρακτηριστικά με τα γνήσια και θα έχουν 
σήμανση CE.

[] Ναι [] Όχι

Σε περίπτωση που τα οχήματα, για την 
τοποθέτηση ανταλλακτικών, καθώς και για την 
επισκευή και συντήρηση αυτών πρέπει να 
μεταβούν σε συνεργείο εκτός των ορίων του 
Δήμου, το κόστος μετάβασης και επιστροφής 
βαρύνει τον ανάδοχο.  

[] Ναι [] Όχι

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει 
αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο 
συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω 
βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε 
οποιοδήποτε σημείο.

[] Ναι [] Όχι

Θα τηρεί πιστά τη διαδικασία που θα 
ακολουθείται για την προμήθεια των 
ανταλλακτικών προκειμένου να 
επισκευαστούν-συντηρηθούν τα οχήματα - 
μηχανήματα της παρούσας όπως αυτή 
περιγράφεται στην παράγραφο 6.1.4 της 
παρούσας

[] Ναι [] Όχι

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η 
ποιότητα των ανταλλακτικών δεν 
ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα 
κ.λπ., ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να 
αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις, και εάν δεν 
συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από 
την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει η 
παραπάνω προθεσμία και δεν ενεργήσει για 

[] Ναι [] Όχι
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την επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί 
να αγοράσει τα καταστραφέντα ή 
ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το 
εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό 
μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου 
στον πάροχο με κράτηση από τον λογαριασμό 
της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης.
Είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα 
μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των 
αντίστοιχων μηχανικών μερών, στην 
περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτημα 
αποσυναρμολογηθεί εκτός του ιδιωτικού 
συνεργείου.

[] Ναι [] Όχι

Είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν 
θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του 
ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών.

[] Ναι [] Όχι

Οι αναφερόμενες βασικές εργασίες 
συντήρησης και επισκευών, καθώς και τα 
αναφερόμενα ανταλλακτικά είναι ενδεικτικά 
και δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου 
είδους επισκευής ή ανταλλακτικών, η οποία 
δεν μπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα.

[] Ναι [] Όχι

Θα προφυλάσσει και να προστατεύει την 
υπάρχουσα βλάστηση, όπως δέντρα, θάμνους 
και καλλιεργημένες εκτάσεις που βρίσκονται 
στην περιοχή του έργου, εφ` όσον η βλάστηση 
αυτή δεν παρεμποδίζει την εκτέλεση του, κατά 
την κρίση του εργοδότου. Ο ανάδοχος θα είναι 
υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη 
δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας 
που θα προκληθεί από κακό χειρισμό των 
μηχανημάτων, την εναπόθεση υλικών κλπ.     

[] Ναι [] Όχι

Κατά την τιμολόγηση υποχρεωτικά θα 
αναγράφεται ο κωδικός του είδους αυτών, 
αλλά και η περιγραφή του είδους.

[] Ναι [] Όχι

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης – ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

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

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

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

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

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

Ημερομηνία Έκδοσης.......... 

Ευρώ.................................… 

Προς 

ΔΗΜΟ ………………………………………………………………….

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

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  με  την  παρούσα  επιστολή  η  οποία  παρέχεται

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, για ποσό των

….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ του (όνομα διαγωνιζόμενου), Δ/νση.

(έδρα  διαγωνιζόμενου),  με  ΑΦΜ  ……..  για  τη  συμμετοχή  τ..  στον  διενεργούμενο  διαγωνισμό  με

καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  την  …………  για  την  προμήθεια  «……………………………»,

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2016 προκήρυξη του Δημάρχου …………………………………………..

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που απορρέουν από τη συμμετοχή τ..

στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
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Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους

μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης εντός πέντε (5) ημερών,

από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  ισχύον  τέλος

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την....................

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα

ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,  δεν υπερβαίνει  το όριο των εγγυήσεων που έχει

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

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

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

Ημερομηνία Έκδοσης.......... 

Ευρώ.................................… 

Προς 

ΔΗΜΟ ……………………………………….

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ …..

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  με  την  παρούσα  επιστολή  η  οποία  παρέχεται

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, του ποσού

των  ….(ολογράφως  το  ποσό)…  ευρώ  (….αριθμητικώς  το  ποσό…  €)  υπέρ  τ…

……………………………………………………., Δ/νση ………………………, με ΑΦΜ ………………. για την καλή εκτέλεση των

όρων  της  σύμβασης  με  αριθμό……….  συνολικής  αξίας  ………..  που  αφορά  την  προμήθεια

«……………………………………………», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..201.. προκήρυξη του Δημάρχου

………………………………………………...
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Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από την καλή εκτέλεση

της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους

μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης εντός πέντε (5) ημερών,

από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  ισχύον  τέλος

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την........................................... 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα

ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,  δεν υπερβαίνει  το όριο των εγγυήσεων που έχει

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  Σχέδιο Σύμβασης 

Δημόσια Σύμβαση προμήθειας ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ,

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κέας

Στην Ιουλίδα Κέας, σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρού-

σα, αφενός ο  Δήμος Κέας,  ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στην Ιουλίδα Κέας, Τ.Κ. 84002

με Α.Φ.Μ. 090116331 και Δ.Ο.Υ Κορωπίου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Δήμαρχο, κα Ειρή-

νη Βελισσαροπούλου και αφετέρου ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία)

ή η εταιρεία ................... με την επωνυμία «.....................................................» με δ.τ.

«.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. .................,

φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται νόμιμα

από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής

«ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από ..............

Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα

ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε στον

ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού,
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για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥ-

ΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ (Διακήρυξη ………), και στην

τιμή της οικονομικής του προσφοράς ………………...

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν

την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς:

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑ-

ΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κέας, σύμφωνα με τον πίνακα που

ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου):

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ
61%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕ-
ΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ

Προμήθεια Ανταλλακτι-
κών πλαισίων-μηχανικών
μερών απορριμματο-
φόρων, φορτηγών τύπων
MERCEDES

1 6.511,72    

Προμήθεια Ανταλλακτι-
κών πλαισίων-μηχανικών
μερών απορριμματο-
φόρων, φορτηγών, λεω-
φορείου τύπων FIAT, 
MAN, DAIMLER, NISSAN, 
FORD, IVECO, MAZDA

1 5.509,92    

Προμήθεια Ανταλλακτι-
κών μηχανικών μερών 
ημιφορτηγών τύπων 
MAZDA, TOYOTA, 
PIAGGIO

1 2.905,23    

Προμήθεια Ανταλλακτι-
κών φορτωτών και λοι-
πών μηχανημάτων έργου

1 2.304,15    

Προμήθεια υλικών συντή-
ρησης ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού οχημάτων-
μηχανημάτων έργου

1 2.504,51    

Προμήθεια ανταλλακτι-
κών συστήματος πέδησης 1 2.504,51    

Προμήθεια εξατμίσεων 
και εξαρτημάτων εξατμί-
σεων

1 1.152,07    
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Προμήθεια  φίλτρων οχη-
μάτων-μηχανημάτων έρ-
γου

1 1.101,98    

Προμήθεια ανταλλακτι-
κών επισκευής-συντήρη-
σης ψυγείων οχημάτων

1 1.502,70    

Μπαταρίες για τα οχή-
ματα-μηχανήματα 1 1.001,81    

Προμήθεια ανταλλακτι-
κών υδραυλικού συστή-
ματος οχημάτων-μηχανη-
μάτων έργου

1 2.354,23    

Προμήθεια ανταλλακτι-
κών και υλικών συντήρη-
σης συστήματος ηλεκτρο-
νικού εξοπλισμού οχη-
μάτων-μηχανημάτων έρ-
γου

1 2.254,06    

Προμήθεια ανταλλακτι-
κών και υλικών συντήρη-
σης υπερκατασκευών 
(κάδοι, αντλίες νερού, 
ανατροπές κ.λπ.) οχη-
μάτων – μηχανημάτων 
έργου

1 4.708,48    

Προμήθεια αναλωσίμων 
και μικροανταλλακτικών 
(στόκος, διαβρωτικά, σφι-
κτήρες, μπουζί, σωλήνες 
αέρος, στουπί, βίδες 
κ.λπ.)

1 751,35    

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-
ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ      

1.Επισκευή και συντήρη-
ση κινητήρα 1 3.506,31    

2.Επισκευή και συντήρη-
ση κιβωτίου ταχυτήτων 1 1.302,35    

3.Επισκευή και συντήρη-
ση συμπλέκτη 1 1.001,81    

4.Επισκευή και συντήρη-
ση αναρτήσεων (σούστες,
αποσβεστήρες κραδα-
σμών)

1 801,44    

5.Επισκευή και συντήρη-
ση συστήματος πέδησης 1 1.402,52    

6.Επισκευή και συντήρη-
ση εμπρόσθιου συστήμα-
τος

1 1.402,52    
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7.Επισκευή και συντήρη-
ση αεροσυμπιεστών 
(μόνο για τα οχήματα που
έχουν)

1 1.001,81    

8.Επισκευή και συντήρη-
ση διαφορικού 1 1.302,35    

9. Επισκευή και συντήρη-
ση εγκεφάλου 1 1.452,61    

Β.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΕΣ      

1.Επισκευή και συντήρη-
ση ηλεκτρικών  και ηλε-
κτρονικών συστημάτων

1 1.001,81    

Γ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ      
1.Επισκευή και συντήρη-
ση υδραυλικών συστη-
μάτων

1 1.252,26    

Δ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΩΝ      

1. Επισκευή και συντήρη-
ση κάδου απορριμματο-
φόρων

1 1.753,15    

2. Επισκευή και συντήρη-
ση αντλιών νερού 1 1.051,90    

3. Επισκευή και συντήρη-
ση συστήματος ανατρο-
πής

1 1.051,90    

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 1 751,35    

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 57.102,80

ΦΠΑ24% 13.704,67
ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

………………..€

ΦΠΑ% ……………….€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ………….€

ΦΠΑ 24% ………….€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ (ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ)

………….€

ΦΠΑ2 24% ………….€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ………….€
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ)

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η προμήθεια ανταλλακτικών αφορά είτε την επισκευή, είτε την τακτική συντήρηση των οχη-

μάτων- μηχανημάτων έργου του Δήμου και η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων - μηχανη-

μάτων έργου, θα αφορά πάσης φύσης εργασίες και επισκευές, καθώς και αντικατάστασης φθαρ-

μένων ή κατεστραμμένων τμημάτων.

Η προμήθεια των ανταλλακτικών-ελαστικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων-

μηχανημάτων έργου του (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής και

συντήρησης) θα γίνονται σταδιακά, ανάλογα πάντα με τον τύπο του κάθε μέσου, όταν προκύ-

πτει ανάγκη και για ένα (1) έτος,  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή έως την

εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου.

1. Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την προμήθεια των ανταλλακτικών προκειμένου να

επισκευαστούν-συντηρηθούν τα οχήματα - μηχανήματα της μελέτης είναι η ακόλουθη :

 Η αρμόδια Επιτροπή, θα εκδίδει «Δελτίο ή Εντολή Τεχνικής Επιθεωρήσεως και Επισκευής

οχήματος» που θα αναγράφει περιληπτικά το είδος των απαιτούμενων εργασιών συντή-

ρησης και επισκευής που πρέπει να ανατεθούν σε ιδιωτικό συνεργείο και προωθεί το

«Δελτίο  Τεχνικής Επιθεώρησης και  επισκευής οχήματος» στο συνεργαζόμενο ιδιωτικό

συνεργείο για την επισκευή – συντήρηση κ.λπ. του αυτοκινήτου.

 Το ιδιωτικό συνεργείο υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών εάν ανάδοχος είναι

τοπικό συνεργείο, ή εντός 48 ωρών εάν ανάδοχος είναι συνεργείο εκτός γεωγραφικών

ορίων από την λήψη του εντύπου «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής οχήμα-

τος» από την υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνολογική επιθε-

ώρησή του οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμε-

νων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. 

 Στη συνέχεια υποχρεούται να συμπληρώσει στο «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επι-

σκευής του Οχήματος» τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του οχήμα-

τος, όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται (ανάλυση

σε ώρες εργασίας και συνολική δαπάνη), καθώς και τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά κλπ.

που θα χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες δαπάνες.

 Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται στην Υπηρεσία για επανέλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή με

τις παρατηρήσεις του παρόχου ώστε να δοθεί η τελική έγκριση για την επισκευή ή συ-

ντήρηση.
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 Κατόπιν της τελικής έγκρισης του «Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής του

οχήματος», ο πάροχος υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα ή να αντικαταστήσει εξαρ-

τήματα κλπ. με χρήση νέων ανταλλακτικών το συντομότερο δυνατό. Αν αυτό θα πρέπει

να παραγγελθεί από το εξωτερικό, οπότε η επισκευή γίνεται με την λήψη του ανταλλα-

κτικού και σε περίπτωση που η βλάβη είναι μεγάλη, θα πρέπει να προσδιορίσει τον χρόνο

επισκευής του οχήματος κατά την συμπλήρωση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗ-

ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ».

2.Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά, φωτοαντίγραφα δε των ως

άνω εντύπων θα υποβάλλονται στην διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου συνοδεύο-

ντας το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Σε κάθε έκδοση τιμολογίου θα επισυνάπτεται

φωτοαντίγραφο τμήματος του τιμοκαταλόγου, ώστε να διαπιστώνονται οι τιμές των συγκεκρι-

μένων ανταλλακτικών.

Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ Δήμου & παρόχου, εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, θα διακι-

νείται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικά (mail) & θα είναι δεσμευτική για τα συμβαλ-

λόμενα μέρη.

 

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος :

 έχει  τη δυνατότητα,  απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του

εκάστοτε τροχαίου υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή, να εξε-

τάζει την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών, την ακαταλληλότητα των

προτεινόμενων ανταλλακτικών, έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και

λειτουργίας του συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα πλαίσια των προ-

διαγραφών της λειτουργία του τροχαίου υλικού του.

 διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, είτε

αρχικά είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης.

 δύναται  η δυνατότητα στην υπηρεσία  εφόσον κρίνει  απαραίτητο να διασταυρώνει  το

χρόνο τιμολόγησης των ωρών εργασίας σε σχέση με το βιβλίο εισερχομένων εξερχο-

μένων οχημάτων, εφόσον το βιβλίο αυτό βρίσκεται σε ισχύ από την κείμενη φορολογική

νομοθεσία. .

 δύναται, μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης και τη σύνταξη του Δελτίου

Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος μετά ή άνευ ανταλλακτικών από τον πάροχο, να απο-

φασίσει  να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει  στον

ανάδοχο την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, αφού ο

ανάδοχος  παραδώσει  στον Δήμο  το  ελεγμένο  μηχανικό  μέρος  στην  κατάσταση  στην

οποία το παρέλαβε.
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3. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται

στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κ.λπ., ο πάροχος είναι υπο-

χρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και εάν

δεν συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει η παρα-

πάνω προθεσμία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί να αγο-

ράσει τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το

ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον

λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

4. Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση

των αντίστοιχων μηχανικών μερών, στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτημα αποσυναρ-

μολογηθεί εκτός του ιδιωτικού συνεργείου.

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

του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών.

6. Οι αναφερόμενες βασικές εργασίες συντήρησης και επισκευών, καθώς και τα αναφερόμενα

ανταλλακτικά είναι ενδεικτικά και δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους επισκευής ή

ανταλλακτικών, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα.

7. Κατά την τιμολόγηση υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο κωδικός του είδους αυτών, αλλά και η

περιγραφή του είδους.

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο

του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε ση-

μείο.

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά  και επισκευή – συντήρηση

του οχήματος σε συνεργαζόμενο συνεργείο εντός ή εκτός Κέας, σε περίπτωση αδυναμίας του να

προβεί σε αυτή με ίδια μέσα και στο συνεργείο ιδιοκτησίας του. Η παρακολούθηση της προμή-

θειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται

με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συ-

γκεκριμένη προμήθεια.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως

τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υπο-

χρεώσεις του.

Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της χρησιμο-

ποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα

αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16
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ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παρα-

λαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. Απαιτούμενα δι-

καιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι:

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας.

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών.

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

Η  εξόφληση  του  τιμολογίου  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  που  προβλέπεται  στο

Ν.4270/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις

ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσε-

ων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρω-

ματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων  Συμβάσεων  διενεργείται  κράτηση  τέλους  χαρτοσήμου  3%,  πλέον  εισφοράς

20% υπέρ Ο.Γ.Α.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης

Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Προμηθειών  σύμφωνα  με  την  παρ.  6  του  άρθρου  36  του  ν.

4412/20161

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)  η

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής

σύμβασης. Επί της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσή-

μου Ο.Γ.Α 20%

.Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Ανάδοχο.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου

εισοδήματος .

Η συνολική δαπάνη της σύμβασης, προϋπολογίζεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων οχτακοσί-

ων επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτων (70.807,45€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με δικαί-

1  Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και 
κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την 
έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
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ωμα προαίρεσης 61% του προϋπολογισμού, ήτοι εφόσον ενεργοποιηθεί από το Δήμο Κέας το δι-

καίωμα προαίρεσης, θα παραταθεί η σύμβαση για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τη χρονι-

κή διάρκεια της κύριας σύμβασης, με επιπλέον ποσό 43.192,55€, συνολικό ποσό των 114.000,00€,

η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων

του Δήμου Κέας ως εξής: 

K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ Κ.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ
61%

20.6671.0007
Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων 
2021-2022 12.000,00 2.906,83 9.093,17 24.000,00

20.6263.0007
Συντήρηση & επισκευή απορριμμα-
τοφόρων 2021-2022 8.000,00 1.937,89 6.062,11 16.000,00

30.6671.0009
Ανταλλακτικά φορτηγών-ημιφορτη-
γών 2021-2022 10.000,00 2.422,36 7.577,64 20.000,00

30.6263.0009
Συντήρηση & επισκευή μεταφορι-
κών μέσων 2021-2022 5.000,00 1.211,18 3.788,82 10.000,00

30.6672.0009
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
2021-2022 9.000,00 2.180,12 6.819,88 18.000,00

30.6264.0009
Συντήρηση & επισκευή λοιπών μη-
χανημάτων 2021-2022 4.000,00 968,94 3.031,06 8.000,00

70.6671.0009
Ανταλλακτικά πυροσβεστικών οχη-
μάτων 2021-2022 6.000,00 1.453,42 4.546,58 12.000,00

70.6263.0010 Συντήρηση & επισκευή πυροσβε-
στικών οχημάτων 2021-2022 3.000,00 726,70 2.273,30 6.000,00

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και κα-

λείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:

α) να παραλάβει το υλικό,

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της

σύμβασης,

γ) να απορρίψει το υλικό

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης

όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί

με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων

στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και

τις υποδείξεις του Δήμου .

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του

ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπρο-

σώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υπο-

χρεώσεις.

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρί-

το, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των

υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.

6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως

εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με

τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια.

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από

τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ

του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγ-

γραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση

της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτο-

δικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγ-

γείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρε-

πε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από ……………….. και μέχρι

την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί

εντός ενός (1) έτους από την υπογραφή του. Εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης η

σύμβαση θα διαρκέσει για ένα έτος ακόμα.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου ορ-

γάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικα-

τέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή

στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του

ν.4412/16,

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμ-

βαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κα-

τάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
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4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του

ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 11ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή

γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα αρμόδια δικαστήρια του Νο-

μού. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα

μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα

να αναφύονται μεταξύ τους.

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται

από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στη Διεύ-

θυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑ-

ΔΟΧΟ».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Του  φυσικού  ή  νομικού  προσώπου,  ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….με

έδρα……………………...………...……….  Οδός  …….……………………..  αριθμός  ………...  Τ.Κ…………..…..   Τηλ.

……………………………..……. Fax ……………...………….

αφού  έλαβα  γνώση  της  υπ’αριθ.  1985/15.05.2021 Μελέτης του  Δήμου  Κέας  για  την  προμήθεια

«ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ,  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)  ΤΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ-

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ», υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι

πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της αρ. ……./...-...-2021 διακήρυξης και αναλαμβάνω την

εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας με τις παρακάτω προσφερόμενες τιμές μονάδος: 
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟ-

ΝΑΔΟΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ
61%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕ-
ΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ

Προμήθεια Ανταλλακτι-
κών πλαισίων-μηχανικών
μερών απορριμματο-
φόρων, φορτηγών τύπων
MERCEDES

1 6.511,72    

Προμήθεια Ανταλλακτι-
κών πλαισίων-μηχανικών
μερών απορριμματο-
φόρων, φορτηγών, λεω-
φορείου τύπων FIAT, 
MAN, DAIMLER, NISSAN, 
FORD, IVECO, MAZDA

1 5.509,92    

Προμήθεια Ανταλλακτι-
κών μηχανικών μερών 
ημιφορτηγών τύπων 
MAZDA, TOYOTA, 
PIAGGIO

1 2.905,23    

Προμήθεια Ανταλλακτι-
κών φορτωτών και λοι-
πών μηχανημάτων έργου

1 2.304,15    

Προμήθεια υλικών συντή-
ρησης ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού οχημάτων-
μηχανημάτων έργου

1 2.504,51    

Προμήθεια ανταλλακτι-
κών συστήματος πέδησης 1 2.504,51    

Προμήθεια εξατμίσεων 
και εξαρτημάτων εξατμί-
σεων

1 1.152,07    

Προμήθεια  φίλτρων οχη-
μάτων-μηχανημάτων έρ-
γου

1 1.101,98    

Προμήθεια ανταλλακτι-
κών επισκευής-συντήρη-
σης ψυγείων οχημάτων

1 1.502,70    

Μπαταρίες για τα οχή-
ματα-μηχανήματα 1 1.001,81    

Προμήθεια ανταλλακτι-
κών υδραυλικού συστή-
ματος οχημάτων-μηχανη-
μάτων έργου

1 2.354,23    

Προμήθεια ανταλλακτι-
κών και υλικών συντήρη-
σης συστήματος ηλεκτρο-
νικού εξοπλισμού οχη-

1 2.254,06    
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μάτων-μηχανημάτων έρ-
γου
Προμήθεια ανταλλακτι-
κών και υλικών συντήρη-
σης υπερκατασκευών 
(κάδοι, αντλίες νερού, 
ανατροπές κ.λπ.) οχη-
μάτων – μηχανημάτων 
έργου

1 4.708,48    

Προμήθεια αναλωσίμων 
και μικροανταλλακτικών 
(στόκος, διαβρωτικά, σφι-
κτήρες, μπουζί, σωλήνες 
αέρος, στουπί, βίδες 
κ.λπ.)

1 751,35    

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-
ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ      

1.Επισκευή και συντήρη-
ση κινητήρα 1 3.506,31    

2.Επισκευή και συντήρη-
ση κιβωτίου ταχυτήτων 1 1.302,35    

3.Επισκευή και συντήρη-
ση συμπλέκτη 1 1.001,81    

4.Επισκευή και συντήρη-
ση αναρτήσεων (σούστες,
αποσβεστήρες κραδα-
σμών)

1 801,44    

5.Επισκευή και συντήρη-
ση συστήματος πέδησης 1 1.402,52    

6.Επισκευή και συντήρη-
ση εμπρόσθιου συστήμα-
τος

1 1.402,52    

7.Επισκευή και συντήρη-
ση αεροσυμπιεστών 
(μόνο για τα οχήματα που
έχουν)

1 1.001,81    

8.Επισκευή και συντήρη-
ση διαφορικού 1 1.302,35    

9. Επισκευή και συντήρη-
ση εγκεφάλου 1 1.452,61    

Β.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΕΣ      

1.Επισκευή και συντήρη-
ση ηλεκτρικών  και ηλε-
κτρονικών συστημάτων

1 1.001,81    

Γ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ      
1.Επισκευή και συντήρη-
ση υδραυλικών συστη-

1 1.252,26    
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μάτων
Δ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΩΝ      

1. Επισκευή και συντήρη-
ση κάδου απορριμματο-
φόρων

1 1.753,15    

2. Επισκευή και συντήρη-
ση αντλιών νερού 1 1.051,90    

3. Επισκευή και συντήρη-
ση συστήματος ανατρο-
πής

1 1.051,90    

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 1 751,35    

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 57.102,80

ΦΠΑ24% 13.704,67

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

………………..€

ΦΠΑ% ……………….€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ………….€

ΦΠΑ 24% ………….€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ (ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ)

………….€

ΦΠΑ2 24% ………….€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ)

………….€

Η παραπάνω προσφορά ισχύει για 120 μέρες.

      Τόπος    /   /2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΚΕΑ, ..../..../2021

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

-την εισήγηση του Προέδρου,
-τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 και 9 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄): «Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας», 
-  τις  διατάξεις  του  άρθρου 72  παρ.  1  εδ.  ε΄  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ 87  Α΄):  «Νέα Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του άρθρου 117,
-  την με αριθμό 1985/2021 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του
Δήμου  Κέας,  για  την  προμήθεια  «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  (ΜΕΤΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ,  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»,
- Τις με αριθμό 335 -342/2021 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές της  προμήθειας  «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  (ΜΕΤΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ,  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»,
προϋπολογισμού  114.000,00 ευρώ  συμπ.  ΦΠΑ  και  δικαιώματος  προαίρεσης  61%,  όπως  αυτές
περιγράφονται στην με αριθμό 1985/15.05.2021 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &
περιβάλλοντος του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Β.  Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)  ΤΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ»» με  ανοιχτό  ηλεκτρονικό
διαγωνισμό.

Γ. Καθορίζει  τους  όρους του  δημόσιου  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια
«ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ,  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)  ΤΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ-
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ»,  σύμφωνα  με  την  αναλυτική  διακήρυξη της  με  αριθμό
1985/15.05.2021 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & περιβάλλοντος του Δήμου, η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 77/2021
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ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμών υπηρεσιών,
αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “ΚΑΘΑ-
ΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2021 - 2022”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόε-
δρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  4ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής: 

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  72  παρ.  1 ε  του  Ν.3852/2010,  η  Οικονομική  Επιτροπή  «Με  την
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη,
διεξάγει  και  κατακυρώνει  όλες  τις  δημοπρασίες  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  Για τη
διεξαγωγή  των  δημοπρασιών  και  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  μπορεί  να  συγκροτεί
επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».

Βάσει  της  υπ΄αριθμ.  64/2021 αποφάσεως  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του  ανοικτού

ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  Παροχή  υπηρεσίας  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2021 – 2022», εκδόθηκε από τη Δήμαρχο η διακήρυξη  1672/26-04-2021

του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ  21PROC008541093.

Στο διαγωνισμό έλαβε μέρος ένας (1) συμμετέχων:

   Ονοματεπώνυμο -Επωνυμία Ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφοράς

1 ΠΟΡΙΧΗΣ ΛΕΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/05/2021 13:04:23

Την 17η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου  221 παρ.1  του Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν 20/2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνέταξε το με  αριθμ. 2011/17.05.2021  πρακτικό
εξέτασης αιτήματος παράτασης ως παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

     ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ. πρωτ.: 2011/17-05-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

Παροχή υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2021 – 2022 της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην  Ιουλίδα  Κέας την  17η  Μαΐου  2021  και  ώρα  10:30  π.μ. συνήλθε  σε  τακτική
συνεδρίαση στον Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 20/2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην  αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που
κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την
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Παροχή υπηρεσίας  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2021  –  2022» (Αριθμ.
Διακήρυξης 1672/26-04-2021), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC008541093.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Κων/νος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Μέλος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 12η
Μαΐου 2021 και ώρα 14:30 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 17η Μαΐου
2021 και ώρα 10:30 π.μ. 

Ακολουθήθηκε από την επιτροπή η διαδικασία του άρθρου 3.1 Αποσφράγιση  και
αξιολόγηση προσφορών  της διακήρυξης για τη μονογράφηση, αποσφράγιση και τον έλεγχο
των περιεχομένων:

1. Προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών,  η  Επιτροπή
συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης),  επέλεξε  τον  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  122043  και  διαπίστωσε  αφενός  ότι  ο
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν
υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:

   Ονοματεπώνυμο -Επωνυμία Ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφοράς

1 ΠΟΡΙΧΗΣ ΛΕΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/05/2021 13:04:23

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση
στο περιεχόμενο των προσφορών. 

2.  Στη  συνέχεια  τα  μέλη  της  Επιτροπής  έλαβαν  υπόψη  τους  επιστολή  της  εταιρείας  3G
FACILITIES SERVICES Α.Ε.  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, (εφεξής 3G), με αρ. πρωτ. εισερχόμενου
εγγράφου 1978/14.05.2021, το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία με ηλεκτρονικό μήνυμα (mail)
την ημέρα πρωτοκόλλησής του. 

Η  επιστολή  αφορά  σε  αίτημα  παράτασης  του  εν  λόγω  διαγωνισμού  και  συγκεκριμένα  της
προθεσμίας  υποβολής  προσφορών,  καθώς  η  εταιρεία  επικαλείται  το  επιβεβαιωμένο  από  το
ΕΣΗΔΗΣ  τεχνικό  πρόβλημα  την  12/05/2021  από  τις  13:50  έως  τις  18:00,  γεγονός  που
απέτρεψε την υποβολή προσφοράς της εταιρείας για τον εν λόγω διαγωνισμό, επισυνάπτοντας
στιγμιότυπο οθόνης της 12/05/2021 από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, όπου διαφαίνεται η εν λόγω
αδυναμία.

Συγκεκριμένα,  το  ΕΣΗΔΗΣ με  το  υπ’  αριθμ.  13883/12.05.2021 έγγραφό  του  πιστοποιεί  τα
κάτωθι: 
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Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
 Το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ έληξε την 12/05/2021

και ώρα 14:30 και το τεχνικό πρόβλημα του συστήματος ξεπεράστηκε την ίδια ημέρα και
ώρα 18:00

 Το γεγονός ότι το αίτημα παράτασης δεν απεστάλη παρά την 14/05/2021 και ώρα 12:11
και κυρίως 

 Το γεγονός ότι ρητά αναφέρεται στη Διακήρυξη 1672/26-04-2021, τους όρους της οποίας
ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 64/2021 απόφασή της ότι:
2. “οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από

το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της
ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β/2-6-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και  Ανάπτυξης  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»” (Άρθρο 1 Παραρτήματος Α: Γενικοί
Όροι Διαγωνισμού» και

3. “Τα  σχετικά  αιτήματα  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  μόνο  στο  δικτυακό  τόπο  του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο
από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς,  σε όσους δηλαδή διαθέτουν
σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν  χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό
πρόσβασης)  ύστερα  από  αίτησή  τους.  Τα  αιτήματα,  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από
επισυναπτόμενο  ηλεκτρονικό  αρχείο  σε  μορφή  αρχείου  .pdf,  με  το  κείμενο  των
ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα
παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο
που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο,  δεν  εξετάζονται.”  (Άρθρο  5:
Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού)

και μέχρι της παρούσης ουδέν μήνυμα έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω
του ΕΣΗΔΗΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας:

1. την απόρριψη του αιτήματος της εταιρείας  3G FACILITIES SERVICES Α.Ε.  ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  για  παράταση  του  χρόνου  υποβολής  προσφορών  για  το
διαγωνισμό  με συστημικό αριθμό 122043,  που αφορά στον ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΙΚΟΣΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2021 – 2022, για τους ανωτέρω λόγους

2. την  αποσφράγιση  των  προσφορών  που  έχουν  κατατεθεί  στο  δικτυακό  τόπο  του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής  πύλης www.promitheus.gov.gr,  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
προκειμένου για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κων/νος Μορφωνιός Βασιλική Πετρή Σωτηρία Μυκωνιάτη

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

• τις διατάξεις του Ν.4412/2016
• τους όρους της υπ’αριθ. 1672/26-04-2021 Διακήρυξης,
• το με ΑΠ εισερχ. εγγράφου 1978/14.05.2021 αίτημα παράτασης,
• το υπ’αριθ. 2011/17.05.2021 Πρακτικό εξέτασης αιτήματος παράτασης,
• τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της  ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β/2-6-2017)

Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την  έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 2011/17.05.2021  πρακτικού εξέτασης αιτήματος
παράτασης  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  Παροχή  υπηρεσίας
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2021 – 2022

 την  απόρριψη  του  αιτήματος  της  εταιρείας  3G  FACILITIES  SERVICES  Α.Ε.
ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  για  παράταση  του  χρόνου  υποβολής
προσφορών για  το  διαγωνισμό  με  συστημικό  αριθμό  122043,  που  αφορά  στον
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΙΚΟΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2021 – 2022, για τους ανωτέρω λόγους

 την  αποσφράγιση  των  προσφορών που  έχουν  κατατεθεί  στο  δικτυακό  τόπο  του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής  πύλης www.promitheus.gov.gr,  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
προκειμένου για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού.

Κατά  της  παρούσας  απόφασης  χωρεί  άσκηση  Προδικαστικής  Προσφυγής,  σύμφωνα   με  το
άρθρο 360 του Ν.4412/2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 78/2021
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ΘΕΜΑ 5ο :  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης
για τη μετατόπιση παροχής με αριθμό 50003304 στην Κορησσία Κέας. 

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  5ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής :

«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται
η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή
με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ)  του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την
έγκριση δαπανών.

Με  το  άρθρο  72  του  Ν.  3852/10  αντικαταστάθηκε  το  άρθρο  103  του  Ν.  3463/06,  το  οποίο
αναφερόταν στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία αντικαταστάθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή.

Ο Δήμος Κέας, με το με αριθ.πρωτ. 3357/15-07-2020 έγγραφό του ζήτησε την μεταφορά παροχής
με  αριθμό  50003304-01  (Νο  2),  η  οποία  αφορά  στο  δημοτικό  σχολείο  Κορησσίας  Κέας  και
βρίσκεται στην περίφραξη του γηπέδου μπάσκετ δυσχεραίνοντας τις οικοδομικές εργασίες που
πραγματοποιούνται.  Προτείνεται  η  μεταφορά  στην  είσοδο  του  σχολείου  κατά  την  οποία  θα
χρειαστεί ενδιάμεσος στύλος χαμηλής τάσης στο δίκτυο.

Η ΔΕΔΔΗΕ με το με αριθ.πρωτ. 70632/09-04-2021 έγγραφό της, μας γνωστοποίησε το κόστος για
τη μετατόπιση παροχής με αριθμό 50003304 στην Κορησσία Κέας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό
των 2.089,40 € (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6142.0005 του προϋπολογισμού εξόδων 2021.

Παρακαλώ  να  ληφθεί  απόφαση  για  την  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω πληρωμή. 

Ο δημοτικός υπάλληλος στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
προτείνω να είναι ο κ.Ιωάννης Πορίχης - ΔΕ Χειριστή μηχ/των έργου - υπάλληλος του Δήμου Κέας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της : 

Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και του
άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον ΚΑ 15.6142.0005 του προϋπολογισμού έτους 2021
Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς παροχής
με  αριθμό  50003304-01  (Νο  2),  η  οποία  αφορά  στο  δημοτικό  σχολείο  Κορησσίας  Κέας  και
βρίσκεται στην περίφραξη του γηπέδου μπάσκετ δυσχεραίνοντας τις οικοδομικές εργασίες που
πραγματοποιούνται. 

2.  Ο δημοτικός  υπάλληλος  στο  όνομα  του  οποίου  θα  εκδοθεί  το  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής είναι ο κ.Ιωάννης Πορίχης  -  ΔΕ Χειριστή μηχ/των έργου -  υπάλληλος του Δήμου
Κέας.

3.  Η διάθεση πίστωσης ποσού  2.089,40 και  ποσού 2,00 €  για την προμήθεια τράπεζας ήτοι
σύνολο  2.091,40 € θα  γίνει  με  απόφαση  του  διατάκτη.  Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.
15.6142.0005 του προϋπολογισμού εξόδων 2021.

Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ

17/5-15/6/1959.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 79/2021
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Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο στην πρώτη
συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19.

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                            Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Πατηνιώτη Μαρία        

Δεμένεγας Νικόλαος

Γροσομανίδη Παρασκευή    


