
 

 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΚΗΜΔΗΣ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17PROC005814678 2017-02-17



 

Σελίδα 2 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Πληροφορίες: Βάσω Κλαψινού 

Ταχ.Δ/νση       : Δήμος Ρεθύμνης 

                             Άδελε 

                             Ρέθυμνο 74100 
Τηλέφωνο      : 2831341041   

FAX                  : 28310-72736 

Email               : Klapsinou@rethymno.gr 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

 

«Ανταλλακτικά –Συντήρηση & Επισκευή 

μεταφορικών μέσων» 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3227/13-02-2017 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΕΛΕ  

Φεβρουάριος  2017 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Πληροφορίες: Βάσω Κλαψινού 

Ταχ.Δ/νση       : Δήμος Ρεθύμνης 

                             Άδελε 

                             Ρέθυμνο 74100 

Τηλέφωνο      : 2831341041   
FAX                  : 28310-72736 

Email               : Klapsinou@rethymno.gr 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

 

«Ανταλλακτικά –Συντήρηση & Επισκευή 

μεταφορικών μέσων» 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 

Ο Δήμαρχος και το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ρεθύμνης 

 

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

την με Δημόσια Διεθνή Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια: 

«Ανταλλακτικά –Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων»  

 Προϋπολογισμού 882.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις  διατάξεις του ν. 4412/2016(Α΄147)  και β) τους όρους της παρούσας 

και  

καλεί 

 

τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της 

ανωτέρω προμήθειας. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ Προμήθεια : «Ανταλλακτικά –Συντήρηση & 

Επισκευή μεταφορικών μέσων» 

Προϋπολογισμός 882.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 

Ημερομηνία Αποστολής προς Δημοσίευση στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) 

13/02/2017 

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΦΕΚ 17/02/2017 

Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Ημερήσιο 

Ελληνικό Τύπο 

17-18/02/2017 

Ημερομηνία Δημοσίευσης στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης 

14/02/2017 

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ 14/02/2017 

Αναθέτουσα Αρχή ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή  πύλη 

www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
20/02/2017 

 

20/02/2017  

14:00 μ.μ 

 

20/03/2017 

15:00 μ.μ. 
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Σελίδα 7 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΔΕΛΕ  

Πόλη ΡΕΘΥΜΝΟ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 74100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR 433 

Τηλέφωνο 2831341041 

Φαξ 2831072736 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Klapsinou@rethymno.gr 

Αρμόδια Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα 

Λογιστηρίου Προμηθειών & Αποθήκης, 

Γραφείο Προμηθειών 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΛΑΨΙΝΟΥ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.rethymno.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή)  και ανήκει 

στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Ο.Τ.Α.) 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Παροχή Γενικών Δημοσίων Υπηρεσιών. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην διεύθυνση (URL) : μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β)  Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση ή από την ιστοσελίδα 
του Δήμου Ρεθύμνης http://www.rethymno.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και 

2. θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα  

από κανονική προθεσμία τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία αποστολής της 

προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. 

 

 Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Αναλυτικά η δαπάνη για την αναφερόμενη προμήθεια και για το σύνολο των ομάδων, προϋπολογίζεται 
στο ποσό των 711.290,33 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 170.709,67 € δηλαδή συνολικό ποσό 882.000,00 €. 

17PROC005814678 2017-02-17



 

Σελίδα 8 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από πόρους και ανταποδοτικά τέλη του Δήμου Ρεθύμνου και θα βαρύνει τους 

κατωτέρω Κωδικούς Εξόδων: 

Α/Α Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ Π.Α.Υ

1 10.6263.001 Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων Εργασία 6.000,00

2 20.6263.001 Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων Εργασία 190.000,00

3 30.6263.001 Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων Εργασία 110.000,00

4 35.6263.001 Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων Εργασία 20.000,00

5 10.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 16.000,00

6 20.6671.006 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 296.000,00

7 30.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 190.000,00

8 35.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 54.000,00

882.000,00  ΣΥΝΟΛΟ:   

συγκεκριμένα η δαπάνη θα βαρύνει: 

 α) τον προϋπολογισμό του έτους 2017 με το ποσό των 441.000,00 €,  

β) τον προϋπολογισμό του έτους 2018 με το ποσό των 441.000,00 €. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια – εργασία που αφορά τη συντήρηση & επισκευή όλων των 

μεταφορικών μέσων του Δήμου Ρεθύμνης Φορτηγά, απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα, δίκυκλα, επιβατικά 

κλπ σε ανταλλακτικά και επισκευές που θα απαιτηθούν σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

προγραμματισμένες και απρόβλεπτες. 

Οι εργασίες επισκευής – συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί σε ομοειδείς, όπου θα εκτελούνται κάθε φορά 

που θα υπάρχει ανάγκη και τα οχήματα –μηχανήματα θα παραδίνονται στο Γραφείο κίνησης του Δήμου 
έτοιμα προς λειτουργία και ελεύθερα κάθε βάρους. 

Υπάρχει αναλυτική αναφορά σε κάθε ομάδα και για τις εργασίες και για τα ανταλλακτικά-υλικά που θα 

απαιτηθούν. 

Τα προς Προμήθεια Είδη – Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων κατατάσσονται 

στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV 

Α) Κύριο Εργασιών: 50000000-5 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 

• 50110000-9: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων 

οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού» 

• 50112000-3: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων» 

• 50112110-7: «Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων» 

• 50112120-0: «Υπηρεσίες αντικατάστασης παρμπρίζ» 

• 50114000-7: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών 

αυτοκινήτων» 

• 50115000-4: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών» 

• 50116000-1: «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη 

οχημάτων» 

• 50116100-2: «Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων» 

• 50116200-3:«Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων 

πέδησης οχημάτων» 

• 50116300-4:«Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κιβωτίων 

ταχυτήτων οχημάτων» 

• 50116500-6:«Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης 

ελαστικών» 

• 50118000-5: «Υπηρεσίες οδικής βοήθειας» 

• 50433000-9: «Υπηρεσίες βαθμονόμησης» 

• 50530000-9: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων» 

• 50531400-0: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γερανών» 

• 71631200-2: «Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων» 

• 72243000-0: «Υπηρεσίες Προγραμματισμού» 

•  

Β) Κύριο Ανταλλακτικών: 34300000-0 «Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα 
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οχήματα και για τους κινητήρες τους» 

• 09210000-4 «Λιπαντικά παρασκευάσματα» 

• 09211650-2 «Υγρά φρένων» 

• 16800000-3 «Μέρη γεωργικών & δασοκομικών μηχανημάτων»  

• 19500000-1 «Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό» 

• 19511200-3 «Εσωτερικοί αεροθάλαμοι» 

• 24110000-8 «Βιομηχανικά αέρια» 

• 24960000-1 «Ποικίλα χημικά προϊόντα» 

• 24961000-8 «Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων» 

• 30237420-9 «Χειριστήρια» 

• 31100000-7 «Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί 

μετασχηματιστές» 

• 31130000-6 «Ανταλλακτικά ηλεκτρολογικών συστημάτων» 

• 31211300-1 «Ασφάλειες» 

• 31214100-0 «Διακόπτες» 

• 31400000-0 «Συσσωρευτές, πρωτογενή στοιχείς και πρωτογενείς 

συστοιχίες» 

• 31500000-1 «Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες» 

• 31600000-2 «Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός» 

• 31610000-5 «Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα» 

• 31612200-1 «Εκκινητήρες» 

• 31620000-8 «Ηλεκτρικές συσκευές ηχητικής ή οπτικής 

σηματοδότησης» 

• 31670000-3 «Ηλεκτρικά μέρη μηχανημάτων ή συσκευών» 

• 31680000-6 «Προμήθειες ηλεκτρικών ειδών και εξαρτήματα» 

• 31681200-5 «Ηλεκτρικές αντλίες» 

• 31700000-3 «Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό 

υλικό» 

• 31711100-4 «Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών» 

• 31712117-3 «Πακέτα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων» 

• 32300000-6 «Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και 

αναπαραγωγής ήχου και εικόνας» 

• 32342412-3 «Ηχεία» 

• 32352100-6 «Μέρη εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνίας και ραντάρ» 

• 34312100-8 «Ιμάντες ανεμιστήρων» 

• 34312200-9 «Σπινθηριστές» 

• 34312300-0 «Ψυγεία οχημάτων» 

• 34312400-1 «Πιστόνια» 

• 34312700-4 «Ελαστικοί ιμάντες μετάδοσης» 

• 34320000-6: «Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και 

μέρη τους» 

• 34321000-3 «Άξονες και κιβώτια ταχυτήτων» 

• 34321200-5 «Κιβώτια ταχυτήτων» 

• 34322000-0 «Φρένα και μέρη τους» 

• 34324000-4 «Τροχοί, μέρη και εξαρτήματα τους» 

• 34325000-1 «Σιγαστήρες και εξατμίσεις» 

• 34326100-9 «Συμπλέκτες και μέρη τους» 

• 34326200-0 «Γρύλλοι οχημάτων» 

• 34327000-5 «Τιμόνια, άξονες και κιβώτια διεύθυνσης» 

• 34350000-5 «Ελαστικά ελαφριάς και βαρέας χρήσεως» 

• 34351000-2 «Ελαστικά ελαφριάς χρήσεως» 

• 34351100-3 «Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων» 

• 34352000-9 «Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως» 

• 34352100-0 «Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων 

• 34352200-1 «Ελαστικά επίσωτρα λεωφορείων» 

• 34352300-2 «Ελαστικά επίσωτρα γεωργικών οχημάτων» 

• 34370000-1 «Καθίσματα αυτοκινήτων οχημάτων» 
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• 34411200-3 «Ελαστικά επίσωτρα μοτοσικλετών» 

• 34432000-4 «Μέρη και εξαρτήματα για δίκυκλα» 

• 34600000-3 «Μηχανές και τροχαίος εξοπλισμός σιδηροδρόμων και 

τροχιοδρόμων και μέρη τους» 

• 34640000-5 «Στοιχεία αυτοκινήτων» 

• 34913000-0 «Διάφορα ανταλλακτικά» 

• 34913100-1 «Μεταχειρισμένα ελαστικά» 

• 34913400-4 «Ρολόγια οχημάτων» 

• 34913500-5 «Κλειδαριές για αυτοκίνητα οχήματα» 

• 35113000-9 «Διατάξεις ασφάλειας (έναντι των ατυχημάτων)» 

• 35125100-7 «Αισθητήρες» 

• 38561110-9 «Ταχόμετρα» 

• 39299100-5 «Γυάλινες φύσιγγες» 

• 42110000-3 «Τουρμπίνες και κινητήρες» 

• 42120000-6 «Αντλίες και συμπιεστές» 

• 42121100-4 «Υδραυλικοί ή πνευματικοί κύλινδροι» 

• 42122000-0 «Αντλίες» 

• 42122180-5 «Αντλίες καυσίμου» 

• 42124000-4 «Μέρη αντλιών, συμπιεστών, μηχανών ή κινητήρων» 

• 42124200-6 «Μέρη αντλιών ή διατάξεων ανύψωσης υγρών» 

• 42124211-6 «Μέρη αντλιών καυσίμου» 

• 42124300-7 «Μέρη αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών ή 

αεροσυμπιεστών» 

• 42131200-8 «Βαλβίδες προσδιοριζόμενες από την κατασκευή τους» 

• 42140000-2 «Οδοντωτοί τροχοί, συστήματα οδοντωτών τροχών και 

μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης» 

• 42141120-6 «Εκκεντροφόροι άξονες» 

• 42141130-9 «Στροφαλοφόροι άξονες» 

• 42142000-6 «Μέρη οδοντωτών τροχών και στοιχείων μετάδοσης της 

κίνησης» 

• 42512400-2 «Κλιματιστικές εγκαταστάσεις οχημάτων» 

• 42912310-8 «Συσκευές διήθησης νερού» 

• 42913000-9 «Φίλτρα λαδιού, βενζίνης κα αέρα» 

• 43600000-9 «Μέρη μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και 

κατασκευών» 

• 44300000-3 «Καλώδια σύρματα και συναφή προϊόντα» 

• 44315200-3  «Υλικά συγκόλλησης» 

• 44330000-2 «Ράβδοι, ράβδοι κυκλικής διατομής, σύρμα και διατομές 

για χρήση σε κατασκευαστικές εργασίες» 

• 44334000-0 «Διατομές» 

• 44423450-0 «Επιγραφές οχημάτων» 

• 44500000-5 «Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, 

αλυσίδες και ελατήρια» 

• 44520000-1 «Κλειδαριές, κλειδιά και μεντεσέδες» 

• 44522200-7 «Κλειδιά» 

• 44550000-0 «Ελατήρια» 

• 44610000-9 «Δεξαμενές, ταμιευτήρες, δοχεία και δοχεία υπό πίεση» 

• 44611110-0 «Κυλινδροειδή δοχεία πεπιεσμένου αέρος» 

• 44618400-9 «Μεταλλικό δοχείο» 
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/ομάδες: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ [ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ]

ΜΕΣΟ ΟΡΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 

24% (€)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑΣ ME Φ.Π.Α 

24% (€)

1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 143 20.967,74 € 26.000,00 €

2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟ 24 3.225,81 € 4.000,00 €

3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 34 6.451,61 € 8.000,00 €

4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 296 17.741,94 € 22.000,00 €

5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 78 6.451,61 € 8.000,00 €

6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 38 6.451,61 € 8.000,00 €

7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε 66 11.290,32 € 14.000,00 €

8 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 313 32.258,06 € 40.000,00 €

9 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΥ 803 87.096,77 € 108.000,00 €

10 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΚΤΙΦΙΕ 39 8.064,52 € 10.000,00 €

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 119 11.290,32 € 14.000,00 €

12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 41 4.838,71 € 6.000,00 €

13 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ 193 19.354,84 € 24.000,00 €

14 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 82 6.451,61 € 8.000,00 €

15 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 246 20.967,74 € 26.000,00 €

ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2.515 262.903,23 € 326.000,00 €

 

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΕΣ ΕΙΔΗ

1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 14 11 3.225,81 € 4.000,00 €

2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 46 22 19.354,84 € 24.000,00 €

3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ABIENTE 7 6 4.838,71 € 6.000,00 €

4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ HYMACH 32 5 1.612,90 € 2.000,00 €

5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΤΟ 73 32 3.225,81 € 4.000,00 €

6 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 306 37 9.677,42 € 12.000,00 €

7 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ- ΕΛΑΣΤΙΚΑ 24 5 3.225,81 € 4.000,00 €

8 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 120 68 20.967,74 € 26.000,00 €

9 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ CATERPILLAR 35 15 3.225,81 € 4.000,00 €

10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ JCB 247 69 19.354,84 € 24.000,00 €

11 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ KOMATSU 28 16 3.225,81 € 4.000,00 €

12 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 302 140 80.645,16 € 100.000,00 €

13 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 372 33 24.193,55 € 30.000,00 €

14 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 47 26 20.967,74 € 26.000,00 €

15 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 92 28 14.516,13 € 18.000,00 €

16 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 98 17 6.451,61 € 8.000,00 €

17 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 34 8 4.838,71 € 6.000,00 €

18 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 30 17 16.129,03 € 20.000,00 €

19 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ 154 40 45.161,29 € 56.000,00 €

20 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (TECMEC) 2 2 3.225,81 € 4.000,00 €

21 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) 9 5 8.064,52 € 10.000,00 €

22 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΑΟΥΣΗΣ) 44 14 22.580,65 € 28.000,00 €

23 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ 56 36 12.903,23 € 16.000,00 €

24 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 136 14 96.774,19 € 120.000,00 €

ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2.308 666 448.387,10 € 556.000,00 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑΣ ME Φ.Π.Α 

24% (€)α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ [ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ]

ΜΕΣΟ ΟΡΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 

24% (€)
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• Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα 

ποσότητα κάθε ομάδας, όπως παρουσιάζονται στην 2/2017 μελέτη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  

της παρούσας.  

Διευκρινίζεται ότι, καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς προμήθεια ποσότητας 

υλικών ή υπηρεσιών, επειδή η προσμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης, 

(λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων συντηρήσεων του κάθε οχήματος ξεχωριστά), για το λόγο αυτό, ο 

ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών-
υλικών & εργασιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών 

ανταλλακτικών-υλικών, εργασιών και το γενικό σύνολο. 

Για κάποια ανταλλακτικά τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν λόγω έκτακτων περιπτώσεων και 

ελάχιστης συχνότητας ζήτησης, ο Ανάδοχος ‘’αν και δεν έχει δώσει προσφορά’’, είναι στη διακριτική του 

ευχέρεια  να εφοδιάσει το Δήμο εφόσον του ζητηθεί προσφορά. 

Για τον λόγο αυτό, πριν την προμήθεια αυτών των ανταλλακτικών (που δεν περιέχονται στην Διακήρυξη 

και στη σύμβαση), δίδει οικονομική προσφορά στα ανταλλακτικά τα οποία θα έχουν τις προδιαγραφές 

που απαιτούνται από τον κατασκευαστή του Οχήματος – Μηχανήματος για το οποίο προορίζεται να 

τοποθετηθούν. 

Εάν μετά από έλεγχο της Υπηρεσίας, προκύψει ότι η προσφορά του αναδόχου (για είδη που δεν 
προβλέπονται στη Διακήρυξη) είναι υψηλότερη από προσφορά άλλης εταιρείας στην αγορά, ο δήμος 

δύναται να προμηθευτεί τα είδη εκείνα από τον προσφέροντα με την χαμηλότερη προσφορά. 

Η  δαπάνη σε αυτή την περίπτωση θα αντλείται από κωδικούς εξόδων που έχουν να κάνουν με το 

συμβατικό αντικείμενο του αρχικού αναδόχου και το ποσό αυτό θα αφαιρείται από την αρχική του 

σύμβαση. 

• Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε περισσότερους από ένα προσφέροντες. 

• Το ποσοστό έκπτωσης της κάθε ομάδας, θα αφορά αντίστοιχα το ίδιο ποσοστό έκπτωσης για την κάθε 
επιμέρους εργασία ή προμηθευόμενο ανταλλακτικό της ίδιας ομάδας εργασίας ή ανταλλακτικών. 

• Οι ομάδες «Εργασίες Συστήματος Πέδησης, Ανταλλακτικά Συστημάτων Πέδησης», θεωρούνται ενιαία 

ομάδα στο διαγωνισμό και θα κατατεθεί ενιαία προσφορά. Ο κύριος λόγος της ενιαίας προσφοράς για τις 

παραπάνω δύο ομάδες είναι διότι ο Δήμος θεωρεί το σύστημα πέδησης ως ένα σύστημα των Οχημάτων 

με άμεση προτεραιότητα στην επισκευή του λόγω ασφάλειας οδήγησης και που θα πρέπει ο 

επισκευαστής του συστήματος πέδησης να μην δεσμεύεται ή κωλύεται στην παραλαβή ανταλλακτικών 

πέδησης από τρίτο Πρόσωπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ανάδοχος της προμήθειας-υπηρεσίας 

ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής, ήτοι αυτός που στις συγκεκριμένες ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού προσφέρει 
συνολικά τη χαμηλότερη τιμή. 

� Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους  και επί ποινή αποκλεισμού, δεν μπορούν να υπερβούν το 

ποσό του προϋπολογισμού για κάθε ομάδα συνολικά. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 882.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  711.290,33 €  ΦΠΑ : 170.709,67 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του προϋπολογισμού της 2/2017 μελέτης όπως αυτή προκύπτει 

από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες στις επιμέρους ομάδες του 

διαγωνισμού.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
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� του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

� 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»,  

� [Μέχρι τις 31/03/2017] του Ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς 

Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2007 (L335)»
, 
 , 

� 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 Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ.Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

� του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ.Α΄), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

� του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

� του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 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 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”] 

� της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

� της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

� της με αρ.  Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), 

� της με αρ. Υ.Π.Κ. 3373/390/30.3.75 (ΦΕΚ 349 Β΄ /27.3.1975) & την τροποποιητική της  4993/745/1975 

(ΦΕΚ489/Β/15.5.1975) «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών & 

προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ/τος 2396/53» όπως ισχύει, 
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� της με αρ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012) «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής 

αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του 

ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως 

Εντεταλμένων Γραφείων», 

� της με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β/2013) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο 

ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα 

πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) 

την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή 

ΝΠΙΔ», 

� Οι 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. 

� Την υπ’ αρ. 83/13-02-2017 (ΑΔΑ: 7ΗΩΩΩ1Ψ-ΔΦΧ, ΑΔΑΜ: 17REQ005795080) απόφαση της Οικ. 

Επιτροπής για έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, την Πραγματοποίηση Δαπάνης, την Ανάληψη - 

Δέσμευση – Ψήφιση πίστωσης. 

� Την υπ’ αρ. 60/8-02-2017 (Α.Δ.Α.: 6ΗΑΒΩ1Ψ-1ΟΝ) απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού. 

� Την υπ’ αρ. 91/13-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΨΥ1Ψ-Ρ6Ι) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν ο τρόπος  Εκτέλεσης, οι Τεχνικές Προδιαγραφές της αρ. 2/2017 Μελέτης της Δ/νσης 

Καθαριότητας (Γραφείο Κίνησης), καθορίστηκαν οι όροι και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας της 

Προμήθειας με Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20-03-2017 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 

την 24-03-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. (ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών) 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη  της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 13/02/2017 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED).  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό :  38701 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

• ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, Τ.Κ. 10677, Τζωρτζ 6, Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα, Τηλ.: 2103817700, fax 

21038173331, E-mail:iho@otenet.gr  

• ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ, Τ.Κ. 10564, Εμμ. Μπενάκη 10 & Πανεπιστημίου 57, Αθήνα, Τηλ. 

2103215692, fax 2103215877, E-mail:dimonewsi@dimoprasion.gr 
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• ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, Τ.Κ. 74100, Μοάτσου7-9, Ρέθυμνο, Τηλ. 2831029292, fax 2831055413, E-

mail:sales@rethnea.gr 

• ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Τ.Κ. 74100, Λ. Κουντουριώτη 138, Ρέθυμνο, Τηλ. 2831022867, fax 2831028258, 

E-mail:info@kritep.gr 

• ΡΕΘΕΜΝΟΣ, Τ.Κ. 74100, Γερακάρη 60-61, Ρέθυμνο, Τηλ. 2831028341, fax 2831050333, E-

mail:info@kprint.gr 

Ημερομηνία Αποστολής Δημοσίευσης 16/02/2017 

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)  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.rethymno.gr  στην διαδρομή : ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ► 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ  ► ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, στις 14/02/2017  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής, σύμφωνα με το 

άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου του Ν. 3548/2007, παρότι 

έχουν καταργηθεί σύμφωνα με την περ. 35 της παρ. 1 του άρθρου 377, παραμένουν σε ισχύ με την 
επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016, όπου ως χρόνος έναρξης ισχύος είναι η 1η 

Ιανουαρίου 2021, θα καταβάλετε σε κάθε περίπτωση από τον/τους ανάδοχο/χους προμηθευτή/ες-

πάροχος/ους υπηρεσιών, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. 

 

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. 
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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: 

• Η με αρ. 3227/13-02-2017 Διακήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) 

• Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

• Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• Η με αρ. 2/2017 μελέτη (Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές - Ειδική Φόρμα Περιοδικής 
Συντήρησης Ελαστικών, Συγκεντρωτικά στοιχεία ανά Ομάδα και CPV, Συγκεντρωτικά στοιχεία ανά 

CPV και Ομάδα, Είδη – Ενδεικτικές Τιμές, Αναλυτικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ομάδας Ειδών) 
της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου 

• Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

• Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

• Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 

• Εγγυητικές Επιστολές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) 

• Σχέδιο Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 

  

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), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την εν λόγω Σύμβαση: 

1. Για τους όρους της Διακήρυξης και τη Διαδικασία του Διαγωνισμού από τη Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών, Τμήμα Λογιστηρίου Προμηθειών & Αποθήκης, Γραφείο Προμηθειών αρμόδιος υπάλληλος 

Βασιλική Κλαψινού στο τηλέφωνο 2831341041 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

2. Για  το αντικείμενο της προμήθειας – παροχής υπηρεσίας και των τεχνικών προδιαγραφών, από τη 

Δ/νση Καθαριότητας, Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων, Γραφείο Κίνησης στο τηλέφωνο 
2831040978  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) 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 ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  
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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 έξι (6) 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 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 (Άρθρο 121, παρ. 5 του ν. 
4412/2016).    

Μετά την κατάθεση προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατόπιν εγγράφου της 

Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, 

σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 

υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 (Συμπλήρωση – Αποσαφήνιση πληροφοριών και 

δικαιολογητικών) 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν  μπορεί να είναι 

μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς 

να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα 

τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 

διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς 

από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 

περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα 

υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 

σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 

μεταγενέστερη αντικατάσταση ή  υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, 

αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 

έχουν ήδη υποβληθεί.  

 Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών 

φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.  
Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 

 πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις 

λοιπές.  

Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., κατά την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας και η αδυναμία αυτή 

πιστοποιείται από τη Δ/νση Ανάπτυξης & Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  της Γ.Γ.  Εμπορίου & Προστασίας 

του Καταναλωτή, τότε η Αναθέτουσα αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου όλους τους συμμετέχοντες για αναβολή της ημερομηνίας αποσφράγισης. 
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 

ελληνική έκδοση. 

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. 

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). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα.... [πχ αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. (Σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 4 του Ν.4412/2016) 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Σε κάθε περίπτωση η επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους 

προσφέροντες τη μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για ην ακριβή εκτίμηση της 

προσφοράς. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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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. Σε περίπτωση που 

η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη 

ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων.   

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 (η εγγύηση 
συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. περ. α παρ. 

1 άρθρου 72 ν. 4412/2016), που ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι έξι 

ευρώ (14.226,00 ευρώ), στην περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού δηλ. ο οικονομικός φορέας συμμετέχει σ’ όλες τις ομάδες.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης (ομάδες) το ύψος της 

εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ του κάθε τμήματος (ομάδας). 

Αναλυτικά φαίνεται στους παρακάτω πίνακες το ποσό εγγύησης συμμετοχής  για κάθε τμήμα / ομάδα: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ [ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ]

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α 24% (€)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑΣ ME 

Φ.Π.Α 24% (€)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€)

1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 20.967,74 € 26.000,00 € 419,35

2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟ 3.225,81 € 4.000,00 € 64,52

3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 6.451,61 € 8.000,00 € 129,03

4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 17.741,94 € 22.000,00 € 354,84

5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 6.451,61 € 8.000,00 € 129,03

6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 6.451,61 € 8.000,00 € 129,03

7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε 11.290,32 € 14.000,00 € 225,81

8 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 32.258,06 € 40.000,00 € 645,16

9 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΥ 87.096,77 € 108.000,00 € 1.741,94

10 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΚΤΙΦΙΕ 8.064,52 € 10.000,00 € 161,29

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 11.290,32 € 14.000,00 € 225,81

12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 4.838,71 € 6.000,00 € 96,77

13 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ 19.354,84 € 24.000,00 € 387,10

14 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 6.451,61 € 8.000,00 € 129,03

15 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 20.967,74 € 26.000,00 € 419,35
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α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ [ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ]

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 

24% (€)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 

ME Φ.Π.Α 24% (€)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€)

1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 3.225,81 € 4.000,00 € 64,52

2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 19.354,84 € 24.000,00 € 387,10

3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ABIENTE 4.838,71 € 6.000,00 € 96,77

4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ HYMACH 1.612,90 € 2.000,00 € 32,26

5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΤΟ 3.225,81 € 4.000,00 € 64,52

6 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 9.677,42 € 12.000,00 € 193,55

7 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ- ΕΛΑΣΤΙΚΑ 3.225,81 € 4.000,00 € 64,52

8 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 20.967,74 € 26.000,00 € 419,35

9 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ CATERPILLAR 3.225,81 € 4.000,00 € 64,52

10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ JCB 19.354,84 € 24.000,00 € 387,10

11 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ KOMATSU 3.225,81 € 4.000,00 € 64,52

12 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 80.645,16 € 100.000,00 € 1.612,90

13 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 24.193,55 € 30.000,00 € 483,87

14 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 20.967,74 € 26.000,00 € 419,35

15 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 14.516,13 € 18.000,00 € 290,32

16 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 6.451,61 € 8.000,00 € 129,03

17 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 4.838,71 € 6.000,00 € 96,77

18 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 16.129,03 € 20.000,00 € 322,58

19 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ 45.161,29 € 56.000,00 € 903,23

20 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (TECMEC) 3.225,81 € 4.000,00 € 64,52

21 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) 8.064,52 € 10.000,00 € 161,29

22 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΑΟΥΣΗΣ) 22.580,65 € 28.000,00 € 451,61

23 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ 12.903,23 € 16.000,00 € 258,06

24 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 96.774,19 € 120.000,00 € 1.935,48

 

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 20-03-2018, 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. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών, και   

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35, 36 

ή  37 του ν. 4129/2013. 

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 

2.2.7 (άρθρα 73 έως 78 Ν. 4412/2016), δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή  προς την οποία απευθύνεται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

17PROC005814678 2017-02-17



 

Σελίδα 21 

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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

Προσφορές χωρίς εγγύησης ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη. 

[Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας υφίστανται υποδείγματα  εγγυητικών επιστολών ] 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

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 τελεσίδικη 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 τελεσίδικη 

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 

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

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

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 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 (άρθρο 73 παρ. 2).  

2.2.3.3. Αποκλείεται (άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016) από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, προσφέρων 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 (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.7.2.,  

(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,  
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(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 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 έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3, υπό την προϋπόθεση ότι 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  

2.2.3.4. Ο προσφέρων 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  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 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. 

2.2.3.6. 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. 

2.2.3.7. 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. 

2.2.4 Καταλληλόλητα 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 παρούσας 

Διακήρυξης.  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. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού . 
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι  διαθέτουν/παρέχουν:  

• μέσο γενικό κύκλο εργασιών κατά την προηγούμενη της δημοσίευσης της παρούσας τριετία  (3 έτη, 
δηλαδή 2014-2015-2016), ποσού 50.000,00 ευρώ για όλο το διαγωνισμό. Τα μέσα απόδειξης του εν λόγω 

άρθρου αναγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο  2.2.7.2  παρ. Β3 της παρούσας. 

Για το σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει την ανωτέρω οικονομική 

επάρκεια και θα προσκομισθεί στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης 

στον/στους  προσωρινό/νους ανάδοχο/ους, σύμφωνα με το 3.2 της παρούσας Διακήρυξης.  

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) 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.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1 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 της παρούσης, προσκομίζουν κατά 

την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 

παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), με βάσει το πρότυπο ΕΕΕΣ 

που θα αναρτηθεί από την υπηρεσία στο δικτυακό τόπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι  προμηθευτές οφείλουν να 
υποβάλλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ, όπως αυτό έχει οριστεί από την 

υπηρεσία στην παρούσα διακήρυξη (ξεχωριστό αρχείο .pdf που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της – 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). 

Αυτό αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 

μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 

αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75,76 και 77, 

γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με 
το άρθρο 84. 

Επισημαίνεται ότι: 

α. Πληροφορίες που αφορούν τη σύνταξη, δημοσίευση και υποβολή του ΕΕΕΣ, στις διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων που διενεργούνται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., παρέχονται στον 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, και στις εξής ηλεκτρονικές 

πύλες:  
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- https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 

-http://www.promitheus.gov.gr 

 β. Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .pdf, 

ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 και την παρούσα 

διακήρυξη. 

γ. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από προσφέροντα και υποψηφίους, σε οποιαδήποτε χρονικό 

σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων, οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ και άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6 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 2.2.4- 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

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 

(άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016). 

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 έχοντα υπόψη 

ότι: 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 

των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 

παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 

συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 

χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 

απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. 

και σημείο 6.2.)  
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3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 

Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

νόμου 4250/2014.  

 

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. 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. 

Αναλυτικά υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:  

� φυσικά πρόσωπα  

� διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.  

� διαχειριστές Ε.Π.Ε.  

� διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για Α.Ε.  

� ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για Συνεταιρισμούς 
� σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε 

ασφαλιστικά ταμεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, προς όλους τους ασφαλιστικούς 

φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

• αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης, 

• αφορά τους απασχολούμενους στην επιχείρηση , με οποιαδήποτε  σχέση εργασίας, που είναι 
ασφαλισμένοι σε οποιαδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 

• σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή 

ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 

• σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και 

όχι τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 

εταιρεία. 
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το 

πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, 

στην οποία να φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε ασφαλισμένος. Η ακρίβεια των 

στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης ή με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους 

ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. 

 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

     Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, 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 
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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 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του 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. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν 

κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Δημοσιευμένους Ισολογισμούς των τριών (3) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών 

χρήσεων (δηλαδή από 1-1 έως 31-12 για τα έτη 2014-2015-2016). Σε περίπτωση μη υποχρέωσης 

δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να προσκομίζονται αντίγραφα φορολογικών 

δηλώσεων (Ε1,Ε3,Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής των αντίστοιχων ετών. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις κατ’ έτος για την χρηματοδοτική ικανότητα του μεμονωμένου 
διαγωνιζόμενου ή όλων των μελών της διαγωνιζόμενης εταιρείας-κοινοπραξίας. Ελάχιστη Χρηματοδοτική 

Ικανότητα κατ’ έτος (2014-2015-2016), ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) για όλο το 

Διαγωνισμό, με ποσοστιαίο συντελεστή 0,07029478 για το σύνολο του προϋπολογισμού του διαγωνισμού 

ποσού 711.290,32 € προ Φ.Π.Α. Σε περίπτωση κατάθεσης προσφορών σε κάποιες ομάδες του 

Διαγωνισμού, η τραπεζική βεβαίωση θα αφορά το άθροισμα της ποσοστιαίας επί τοις % τιμής σε ευρώ 

των ομάδων της προσφοράς, σε σχέση με τη χρηματική ικανότητα του συνολικού προϋπολογισμού όλων 

των ομάδων της Διακήρυξης. 

 

Η ελάχιστη χρηματοδοτική ικανότητα κατ’ έτος (2014-2015-2016) ανά ομάδα αναλύεται στους παρακάτω 
πίνακες: 
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1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 3.225,81 € 226,76 €

2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 19.354,84 € 1.360,54 €

3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ABIENTE 4.838,71 € 340,14 €

4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ HYMACH 1.612,90 € 113,38 €

5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΤΟ 3.225,81 € 226,76 €

6 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 9.677,42 € 680,27 €

7 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ- ΕΛΑΣΤΙΚΑ 3.225,81 € 226,76 €

8 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 20.967,74 € 1.473,92 €

9 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ CATERPILLAR 3.225,81 € 226,76 €

10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ JCB 19.354,84 € 1.360,54 €

11 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ KOMATSU 3.225,81 € 226,76 €

12 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 80.645,16 € 5.668,93 €

13 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 24.193,55 € 1.700,68 €

14 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 20.967,74 € 1.473,92 €

15 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 14.516,13 € 1.020,41 €

16 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 6.451,61 € 453,51 €

17 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 4.838,71 € 340,14 €

18 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 16.129,03 € 1.133,79 €

19 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ 45.161,29 € 3.174,60 €

20 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (TECMEC) 3.225,81 € 226,76 €

21 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) 8.064,52 € 566,89 €

22 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΑΟΥΣΗΣ) 22.580,65 € 1.587,30 €

23 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ 12.903,23 € 907,03 €

24 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 96.774,19 € 6.802,72 €

ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 448.387,10 € 31.519,27 €

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ [ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ]

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 24% 

(€)

ΜΕΣΟΣ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΚΥΚΛΟΣ

1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 20.967,74 € 1.473,92 €

2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟ 3.225,81 € 226,76 €

3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 6.451,61 € 453,51 €

4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 17.741,94 € 1.247,17 €

5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 6.451,61 € 453,51 €

6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 6.451,61 € 453,51 €

7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε 11.290,32 € 793,65 €

8 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 32.258,06 € 2.267,57 €

9 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΥ 87.096,77 € 6.122,45 €

10 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΚΤΙΦΙΕ 8.064,52 € 566,89 €

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 11.290,32 € 793,65 €

12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 4.838,71 € 340,14 €

13 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ 19.354,84 € 1.360,54 €

14 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 6.451,61 € 453,51 €

15 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 20.967,74 € 1.473,92 €

ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΚΑΤΆ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 262.903,23 € 18.480,73 €

ΜΕΣΟΣ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΚΥΚΛΟΣα/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ [ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ]

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 24% 

(€)
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Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει 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 διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους (άρθρο 83 Ν. 4412/2016) 
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 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 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η εν λόγω 

δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις 

ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

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

τιμής (χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του προϋπολογισμού της υπ. αρ. 2/2017 μελέτης όπως αυτή προκύπτει 

από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες στις επιμέρους ομάδες του 

διαγωνισμού.  

  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και στην υπ’ 

αρ. 2/2017 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας (Γραφείο Κίνησης), για μία ή περισσότερες ομάδες για το 

σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε ομάδας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής (Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016). 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

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 

παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «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 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 

Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

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 6 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 ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

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]   
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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 ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του 
Δήμου Ρεθύμνης, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  

προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον 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 ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου των δικαιολογητικών της 

προσφοράς τους μέχρι την παραλαβή του από το Πρωτόκολλο του Δήμου Ρεθύμνου. 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ» 

(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, email, fax) 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΥΠΟΨΗ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Προμήθεια «Ανταλλακτικά – Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: υπ’ αριθμό πρωτ.  3227/13-02-2017 Διακήρυξη του Δήμου Ρεθύμνης 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 20-03-2017 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη – Να ανοιχτεί μόνο 

από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού» 

 

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»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν : 

 α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016 και  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 

2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 

τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται συμπληρωμένο σε μορφή .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Η 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” της υπ’ αρ. 2/2017 

μελέτης της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στην ανωτέρω μελέτη  

 Επίσης θα προσκομιστούν στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι  

στοιχεία: 

α. Το προφίλ της επιχείρησης του διαγωνιζομένου, ήτοι την επιχειρηματική δομή τους τομείς 

δραστηριότητας κλπ. 

β.  Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας και της Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος που να βρίσκεται σε ισχύ 

σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής τους ή στην περίπτωση 

που η προσκόμιση της σχετικής Άδειας για βάσιμο λόγο δεν είναι δυνατή προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης 

ή πιστοποιητικού σχετικά με την άσκηση επαγγέλματος υπό τους όρους που προβλέπονται στη σχετική 

νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. 

γ. Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή από την οποία θα προκύπτει ότι συμμορφώνονται με τις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλουν οι κατασκευαστές των οχημάτων, όπως επίσης ότι θα 

είναι σύμφωνοι με τους κανόνες της τέχνης που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί 

φορείς και η διακήρυξη. 

Όποια προσφορά δε συνοδεύεται από Τεχνική Περιγραφή ή υπάρχουν σ’ αυτή ασάφειες, θα 

απορριφθούν. 

δ.  Υπεύθυνη Δήλωση του στην οποία θα δηλώνει ότι: 

• Έλαβε γνώση όλων των εγγράφων και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους  της παρούσας  

Διακήρυξης. 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης διακήρυξης. 

ε. Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα που συμμετέχει αποκλειστικά στις ομάδες προμήθειας 

ανταλλακτικών στην οποία θα δηλώνει ότι: 

• Για όλα τα προσφερόμενα είδη (υλικά-ανταλλακτικά) δίδεται εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους. 

• τα προσφερόμενα είδη, ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα φέρουν σήμανση CE 

• Στην περίπτωση που αναδειχθεί μειοδότης, για την αντίστοιχη ομάδα ή ομάδες ανταλλακτικών της 
παρούσας, αναλαμβάνει να τροφοδοτεί το Δήμο Ρεθύμνης με τα ανωτέρω είδη για όλο το 

διάστημα ισχύος της σχετικής σύμβασης, ενώ ο Δήμος έχει δικαίωμα να αυξομειώσει τις 

ποσότητες των ανταλλακτικών εντός των ομάδων και μεταξύ αυτών χωρίς να υπερβεί το συνολικό 

ποσό της σύμβασης. 

• Τα ανταλλακτικά είναι γνήσια των εργοστασίων κατασκευής των οχημάτων ή εφάμιλλα σύμφωνα 

με την 1400/2002 και 461/2010 οδηγία της Ε.Ε. και σε κάθε αποστολή ανταλλακτικών, το 

τιμολόγιο θα συνοδεύεται από απόσπασμα καταλόγου ανταλλακτικών του κατασκευαστή των 

οχημάτων ή των αντίστοιχων εφάμιλλων, όπου θα σημειώνονται ο τύπος του είδους, η 
κατασκευάστρια εταιρεία και η κωδικοποίησης (Part Number) του κατασκευαστή του οχήματος ή 

αναγνωρισμένων οίκων εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή (κωδικός εγκεκριμένου και/ή 

κωδικός κατασκευαστή) και η τιμή του ανταλλακτικού.    

στ.  Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα που συμμετέχει αποκλειστικά στις ομάδες εργασιών στην 

οποία θα δηλώνει ότι: 
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• Για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες μετά την παραλαβή του κάθε είδους εργασιών δίδεται εγγύηση 

τουλάχιστον δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης που αφορά την επισκευή –συντήρηση 

κάθε οχήματος – μηχανήματος.  

• Θα δέχεται έλεγχο – αυτοψία στο συνεργείο τους από επιτροπή η οποία θα ορίζεται από την 

υπηρεσία είτε κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας είτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση εκ μέρους 

της επιτροπής. 

• Το προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση κατά την ημέρα της ηλεκτρονικής υποβολής της 
προσφοράς αρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης για οποιαδήποτε εργασία χρειαστεί από το Δήμο 

στη συγκεκριμένη ομάδα που ο οικονομικός φορέας έδωσε προσφορά. 

• Κατά τη διάρκεια που τα οχήματα βρίσκονται στο χώρο του μειοδότη, αυτός είναι κύρια και 

αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή 

άλλου μέχρι παράδοσης αυτών και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για αποζημίωση μερική ή ολική για 

το  ζημιωθέν όχημα. 

• Υποχρεούται να αναλάβει με δική του επιβάρυνση κα με ασφαλές μέσο μεταφοράς (όπως ορίζει ο 
Νόμος) τη μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης 

υπαιτιότητάς του οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

ζ. Για την ΟΜΑΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ  υποχρεούται  ο οικονομικός φορέας που θα καταθέσει 

προσφορά να υποβάλλει στο ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών 

όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Τεχνική έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αρ. 

2/2017 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας (Γραφείο Κίνησης). 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 

κατασκευαστικού οίκου.  (Απαιτούνται στην ΟΜΑΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ) 

η. Στα περιεχόμενα της Τεχνικής Προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 

στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν (άρθρο 58 του ν. 4412/2016). 

 

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 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Διακήρυξης: 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων 

ειδών (ομάδα), βάσει της τιμής αναφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’ αρ. 2/2017 μελέτης. 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί 

ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική 

φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία 

(αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή 

αναφοράς όπως αυτή δίδεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 2/2017 Μελέτης της Δ/νσης 

Καθαριότητας (Γραφείο Κίνησης) για το αντίστοιχο  προς προμήθεια είδος ή παροχής υπηρεσίας. 

Παράδειγμα: έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση 10% για την ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.903,23 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς: 

12.903,23-(12.903,23*0,10)=11.612,907 € 
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Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 

οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  

αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, που 

επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης (παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 20% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

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 για κάθε ομάδα της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς στο διαγωνισμό κατά το 

άρθρο 97 του Ν. 4412/2016 για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού.   

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη Διακήρυξη, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το Δήμο Ρεθύμνης, 

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. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο Δήμος Ρεθύμνης 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. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Ο Δήμος Ρεθύμνης με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση (άρθρο 91του Ν.4412/2016, )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 κατακύρωσης) της παρούσας, (άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 και 

άρθρα 102 έως 104 του Ν.4412/2016),  

17PROC005814678 2017-02-17



 

Σελίδα 35 

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. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

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» 

θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, ήτοι  24-03-2017 και ώρα 9:30 π.μ.  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο 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) Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 

με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.  

Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 

που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή (άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016) απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να 

εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
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κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση 

αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

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 (άρθρο 90 

παρ. 1 του ν. 4412/2016).  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία απόφαση ή αποφάσεις ανά στάδιο του 

Διαγωνισμού του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους 

προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Η Αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει : 

α)κάθε πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής, ανά επιμέρους στάδιο να εγκρίνεται με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου του Δήμου ή  

β) όλα τα πρακτικά του διαγωνισμού να εγκριθούν με μία απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 

κοινοποιώντας ταυτόχρονα την σχετική απόφαση/αποφάσεις μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή  σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 

παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

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  ειδοποίησης σε αυτόν, 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 

2.2.7.2. 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 -2.2.6  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 τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή 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 μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 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 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

παραπάνω δικαιολογητικών ή  
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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 2.2.6 

(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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης 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 κατακύρωσης (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (παραγρ. 1, άρθρο 

104, Ν. 4412/2016).  

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 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού 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. 

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 έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 

την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 

του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 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 η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 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 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, 

συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής 

προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
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δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της 

παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 

(Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του 

Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει 

ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη 

η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω 
της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. 

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή 

της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 

διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε 

πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση 

της αιτήσεως. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά 

οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η 

Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

3.5.1. Η αναθέτουσα αρχή (Οικονομική Επιτροπή του Δήμου) με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά 
από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων,  ή  

β) στην περίπτωση που κανένας οικονομικός φορέας, από εκείνους που υπέβαλαν προσφορά που 

πληρούσε τους όρους της παρούσας Διακήρυξης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση. 

3.5.2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση που κανείς οικονομικός φορέας δε δεχτεί να παρατείνει την προσφορά του, σύμφωνα 

με την  παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας 

του περιβάλλοντος. 

3.5.3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

μπορεί, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να ακυρώσει μερικώς 
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από 

το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

3.5.4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 

και 2 του παρόντος, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για 
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ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν 

λόγω τμήμα. 

3.5.5. Η αναθέτουσα αρχή (Ο.Ε. του Δήμου) διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη 

οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016) εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, 

πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

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 της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

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.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο της 

σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες τουλάχιστον. 

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.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή  προς την οποία απευθύνεται,  

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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 

 [Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  της παρούσας υφίστανται υποδείγματα  εγγυητικών επιστολών ] 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Ο Ανάδοχος της Προμήθειας και ο Δήμος Ρεθύμνης θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ 
τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται 
από το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος Ρεθύμνης), σύμφωνα με το 
Ν. 3886/2010 και βάσει του ελληνικού ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου. 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
Ν. 4412/2016, και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

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. 

4.4 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 (παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 

4412/2016). 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 του αρμοδίου οργάνου. 

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας 
των διαδοχικών τροποποιήσεων. 

Οι Φορείς για τους οποίους γίνεται η προμήθεια, διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν ύστερα από 

σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών, την ισχύ της σύμβασης, για τρεις (3) το πολύ μήνες, ή και μέχρι την 

ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι πέραν του τριμήνου, (Πράξη VI τμήματος 24/2003, Πράξη ΣΤ' 

Κλιμακίου 118/2005, Πράξεις 129/2006, 14, 34, 69, και 99/2010, Απόφαση νΙ τμήματος 3037/2010 του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι : 
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α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων στο πλαίσιο των 

προβλεπομένων από την αρχική διακήρυξη - και δεν αφορά σε επαύξηση του οικονομικού της 

αντικειμένου. 

β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης. 

γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της. 

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 - Κρατήσεις 

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

Το 100%  της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την 
τμηματική παράδοση, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής  και ποιοτικής παραλαβής 

από τις αρμόδιες επιτροπές, διαφορετικά ο Δήμος καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να 

απαιτείται όχληση (υποπαράγραφος Ζ.5 του Ν.4152/2013). 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος 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 ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.  

• Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή των ομάδων Προμήθειας είναι κατ’ ελάχιστον τα 

εξής: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 

αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

• Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή των ομάδων Υπηρεσίας είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 

αποδεικτικό προσκόμισης των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

 

5.1.2. Τον 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 0,06% 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) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας  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 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη σχετική ειδική 

πρόσκληση, 

β) 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  
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5.2.2 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 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) Προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των 

φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 74. 

5.3 Ανωτέρα βία  

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

5.4 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), 6.3. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά/παρεχόμενες υπηρεσίες τμηματικά σε δύο (2) έτη 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης.  

Η παράδοση των ανταλλακτικών-υλικών θα γίνεται όπως κάτωθι: 

1. Για την προμήθεια των διαφόρων ειδών: 

1α. Μαζική τμηματική προμήθεια με έξοδα του αναδόχου, σε διάφορες ποσότητες ειδών-αναλώσιμων 

ανταλλακτικών κ.λ.π. με σκοπό την φύλαξη στην αποθήκη του Δήμου, για την περεταίρω τοποθέτηση τους 

στα οχήματα από το Συνεργείο του Δήμου όταν αυτό θα απαιτείται. 

1β. Τοποθετημένα ανταλλακτικά επί των οχημάτων-μηχανημάτων. Η παράδοση και παραλαβή των 

ανταλλακτικών - εργασιών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις κάθε φορά τρέχουσες ανάγκες του 

δήμου.  

1γ. Ιδιαίτερα για τα ελαστικά των οχημάτων, επειδή ο Δήμος δεν έχει τον απαιτούμενο χώρο για φύλαξη 

τους, αυτά θα παραδίνονται σε ανάλογες ποσότητες και κωδικούς ειδών όταν θα τα χρειάζεται το κάθε 
όχημα, με υποχρέωση του αναδόχου την τοποθέτηση αυτών επί των Οχημάτων. 

Γενικά για όλα τα προς προμήθεια υλικά, θα πρέπει να μη φέρουν ξένες ύλες και προσμίξεις και 

ελαττώματα και να είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

Διακήρυξης 
Συγκεκριμένα η παράδοση της προμήθειας/παροχής υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά μετά από 

ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου με FAX επί αποδείξει και ο ανάδοχος οφείλει χωρίς 

καθυστέρηση να παραδίδει στο Δήμο την τμηματική παραγγελθείσα ποσότητα υλικών-ανταλλακτικών/ 

παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση εργασιών των διαφόρων ειδών της υπ’ αρ. 2/2017 μελέτης της Δ/νσης 

Καθαριότητας (Γραφείο Κίνησης). Η παράδοση υλικών-ανταλλακτικών/παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση 

εργασιών θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Ρεθύμνης περιοχή Μυσσίρια θέση «Παπούρα» μέσα σε 

τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Εξαιρούνται ειδικές περιπτώσεις 

προμήθειας ανταλλακτικών, επισκευών – συντηρήσεων, στις οποίες  ο συμβατικός χρόνος τμηματικής 
παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου 

τμηματικής 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 τμηματικής 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. 

6.2  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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την 

διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 

μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 
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Με Μακροσκοπική εξέταση, όπου εξετάζεται εάν το υλικό ανταποκρίνεται στη συγκεκριμένη απαίτηση 

του Δήμου. 

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’ έφεση 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. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  (Σχέδιο Σύμβασης)  

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 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Η  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Ο Δήμος Ρεθύμνης δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο του ποσού που αναγράφεται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η παράδοση όλου του συνόλου των 
προμηθειών/παρεχόμενων υπηρεσιών του προϋπολογισμού της υπ’ αρ. 2/2017 μελέτης της Δ/νσης 

Καθαριότητας (Γραφείο Κίνησης), ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση το Δήμου.  

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. 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. 
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6.3.2. 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. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται 

να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 

ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί 
ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 

από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται 

πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η 

προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα 

ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις.  

6.3.4. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 

αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να 

καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

 

ΡΕΘΥΜΝΟ 13-02-2017 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
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ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΚΚΚΡΡΡΑΑΑΤΤΤΙΙΙΑΑΑ   

ΝΝΝΟΟΟΜΜΜΟΟΟΣΣΣ    ΡΡΡΕΕΕΘΘΘΥΥΥΜΜΜΝΝΝΗΗΗΣΣΣ    

ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΣΣΣ   ΡΡΡΕΕΕΘΘΘΥΥΥΜΜΜΝΝΝΗΗΗΣΣΣ    

ΔΔΔ ///ΝΝΝΣΣΣΗΗΗ      ΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΥΥΥΠΠΠΗΗΗΡΡΡΕΕΕΣΣΣΙΙΙΩΩΩΝΝΝ   

ΤΤΤΜΜΜΗΗΗΜΜΜΑΑΑ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΜΜΜΗΗΗΘΘΘΕΕΕΙΙΙΩΩΩΝΝΝ   &&&   ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΘΘΘΗΗΗΚΚΚΗΗΗΣΣΣ                            

 
Αρ. Μελέτης : 2/2017 
 
ΤΙΤΛΟΣ: «Ανταλλακτικά –Συντήρηση & 

Επισκευή μεταφορικών μέσων» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΜΜ    ΕΕΕ   ΛΛΛ    ΕΕΕ    ΤΤΤ   ΗΗΗ   

   

   
 «Ανταλλακτικά –Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων» 

 

 

 

 

Προϋπολογισμού: 882.000,00 σε ΕΥΡΩ 
 
 
 
 
 
 

Ιανουάριος, 2017 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές  

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ (Ειδική Φόρμα Περιοδικής Συντήρησης Ελαστικών, 

Συγκεντρωτικά στοιχεία ανά Ομάδα και CPV, Συγκεντρωτικά στοιχεία ανά CPV και Ομάδα, 

Είδη – Ενδεικτικές Τιμές, Αναλυτικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ομάδας Ειδών) 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  882.000,00 ΕΥΡΩ. 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια «Ανταλλακτικά-Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων», 
προϋπολογισμού 882.000,00 ευρώ. 
Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τη προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών των μεταφορικών μέσων του 
Δήμου, όπως επίσης τη συντήρηση & επισκευή όλων των μεταφορικών μέσων του Δήμου Ρεθύμνης 
Φορτηγά, απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα, δίκυκλα, επιβατικά κ.λ.π που θα απαιτηθούν σε όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης προγραμματισμένες και απρόβλεπτες. 
Οι εργασίες επισκευής – συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί σε ομοειδείς, όπου θα εκτελούνται κάθε φορά 
που θα υπάρχει ανάγκη και τα οχήματα –μηχανήματα θα παραδίνονται στο Γραφείο κίνησης του Δήμου 
έτοιμα προς λειτουργία και ελεύθερα κάθε βάρους. 
Υπάρχει αναλυτική αναφορά σε κάθε ομάδα και για τις εργασίες και για τα ανταλλακτικά-υλικά που θα 
απαιτηθούν. 
Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων προμηθευτών, τα είδη που αναφέρονται στη λίστα των 
ανταλλακτικών-ειδών, έχουν κωδικοποιηθεί με βάση τους κωδικούς και την τυχόν διεθνή κωδικοποίηση 
που έχει εισαχθεί από προηγούμενες προμήθειες στο Δήμο των διαφόρων εταιρειών – κατασκευαστών. 
Αυτές οι αντιστοιχίες, χρησιμεύουν στους προμηθευτές για να ανιχνεύουν ευκολότερα το προϊόν για το 
οποίο θα καταθέσουν προσφορά. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα μπορούν εύκολα να 
αναγνωρίσουν τα διάφορα είδη-ανταλλακτικά-ελαστικά για τα οποία αναφέρεται η Διακήρυξη. 
Ο κάθε ενδιαφερόμενος με βάση τα παραπάνω, μπορεί να δώσει προσφορά για ανταλλακτικά από 
κατασκευάστριες εταιρείες της επιλογής του, αρκεί να είναι εγγυημένα για την ποιότητα κατασκευής και να 
είναι πλήρως συμβατά με αυτά που ζητάει η Διακήρυξη. 
Διευκρινίζεται ότι, καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς προμήθεια ποσότητας 
υλικών ή υπηρεσιών, επειδή η προσμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης, 
(λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων συντηρήσεων του κάθε οχήματος ξεχωριστά), για το λόγο αυτό, ο 
ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών-
υλικών & εργασιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών 
ανταλλακτικών-υλικών, εργασιών και το γενικό σύνολο.  
Επιπρόσθετα έχει συμπεριληφθεί στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στήλη ποσοτήτων, που αφορά σε βάθος 
χρόνου πενταετίας, το μέσο όρο των προμηθειών και επισκευών αντίστοιχα ανά ομάδα, το οποίο όμως 
αναγράφεται για στατιστικούς λόγους και δεν δεσμεύει το Διαγωνισμό λόγω μη προβλέψιμων κάθε φορά 
προμηθειών, εργασιών-επισκευών όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 
Εξάλλου, η διάθεση και κατανομή των ποσών θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της Υπηρεσίας οι 
οποίες θα εμφανιστούν και μόνο μέχρι εξάντληση του ενδεικτικού προϋπολογισμού.  Επίσης, λόγω του 
μεγάλου στόλου οχημάτων του Δήμου, σύνολο 90 οχήματα μεταξύ αυτών μηχανημάτων έργου, οχημάτων 
αποκομιδής απορριμμάτων κ.λ.π, δεν είναι δυνατή η προμήθεια όλων των ανταλλακτικών τους, διότι 
αφενός αυτό απαιτεί πολύ μεγάλο χώρο αποθήκης τον οποίο ο δήμος δεν διαθέτει, αφετέρου δε διότι το 
κόστος κτήσης πλήρους σειράς όλων αυτών των ανταλλακτικών και αναλώσιμων θα κόστιζε μερικά 
εκατομμύρια ευρώ, ενώ με το συγκεκριμένο διαγωνισμό και την κατά περίπτωση επιλογή της αναγκαίας 
προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών ελαχιστοποιείται η δαπάνη στο ελάχιστο. 
Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι, η δημιουργία αποθεμάτων πλήρους σειράς ανταλλακτικών 
δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα, διότι, εκτός του ότι δεσμεύει σημαντικούς πόρους του Δήμου, πιθανό να 
οδηγήσει σε τεχνολογική απαξίωση των ανταλλακτικών που δεν θα χρησιμοποιηθούν 
 ποτέ ή και σε ολική απαξίωσή τους σε περίπτωση που απαξιωθεί τεχνολογικά το μηχάνημα-Όχημα για το 
οποίο προορίζονται. Σχετική η υπ. Αρ.3368/2011 Απόφαση VI τμήματος του Ελ. Συνεδρίου.  
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι ευλόγως αδύνατο να καταστρωθεί διακήρυξη με βάση τις 
παρουσιαζόμενες βλάβες, δεδομένου ότι αυτές δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων. 
 Στα συνημμένα συγκεντρωτικά στοιχεία ανά ομάδα διαγωνισμού και CPV, οι ποσότητες και τα είδη 
προκύπτουν από το μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, οι δε τιμές, από τη μέγιστη μέση τιμή των ειδών 
και των ποσοτήτων της τελευταίας πενταετίας, τα οποία και λαμβάνονται ως στατιστικά στοιχεία και δεν 
δεσμεύουν το Διαγωνισμό λόγω μη προβλέψιμων κάθε φορά προμηθειών, εργασιών-επισκευών.  
Οι τιμές που δεσμεύουν το διαγωνισμό, είναι αυτές όπως αναλυτικά απαριθμούνται -ανά ομάδα-για κάθε 
είδος ανταλλακτικού, εργασιών της τεχνικής περιγραφής. 
Οι επισκευές – συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των 
οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου. 
Υποβολή Στοιχείων Τεχνικής Περιγραφής. 
1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τεχνική έκθεση-τεχνική περιγραφή 
από την οποία θα προκύπτει ότι συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές  
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που επιβάλουν οι κατασκευαστές των Οχημάτων, όπως επίσης ότι θα είναι σύμφωνοι με τους κανόνες της 
τέχνης που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η 
διακήρυξη. 
2. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή ή υπάρχουν σ’ αυτή ασάφειες, θα μπορεί να 
απορριφθεί. 
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 
Η Διάρκεια της σύμβασης για υλικά και παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι δύο έτη από την ημερομηνία 
υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασης. 
 Η παράδοση των ανταλλακτικών-υλικών θα γίνεται όπως κάτωθι: 
1. Για την προμήθεια των διαφόρων ειδών: 
1α. Μαζική τμηματική προμήθεια με έξοδα του αναδόχου, σε διάφορες ποσότητες ειδών-αναλώσιμων 
ανταλλακτικών κ.λ.π με σκοπό την φύλαξη στην αποθήκη του Δήμου, για την περεταίρω τοποθέτηση τους 
στα οχήματα από το Συνεργείο του Δήμου όταν αυτό θα απαιτείται. 
1β. Τοποθετημένα ανταλλακτικά επί των οχημάτων-μηχανημάτων. Η παράδοση και παραλαβή των 
ανταλλακτικών - εργασιών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις κάθε φορά τρέχουσες ανάγκες του δήμου.  
1γ. Ιδιαίτερα για τα ελαστικά των οχημάτων, επειδή ο Δήμος δεν έχει τον απαιτούμενο χώρο για φύλαξη 
τους, αυτά θα παραδίνονται σε ανάλογες ποσότητες και κωδικούς ειδών όταν θα τα χρειάζεται το κάθε 
όχημα, με υποχρέωση του αναδόχου την τοποθέτηση αυτών επί των Οχημάτων. 
Γενικά για όλα τα προς προμήθεια υλικά, θα πρέπει να μη φέρουν ξένες ύλες και προσμίξεις και 
ελαττώματα και να είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.  
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση και συγκεκριμένα να παραδίνει στο δήμο την τμηματική 
παραγγελθείσα ποσότητα υλικών-ανταλλακτικών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση εργασιών των 
διαφόρων ειδών της μελέτης μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, εκτός ειδικών περιπτώσεων προμήθειας 
ανταλλακτικών, επισκευών-συντηρήσεων, που θα ισχύει ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή -
επισκευαστή, το οποίο θα υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης.  
Σημειώνεται δε ότι σε περίπτωση που υπάρξει  απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης ή 
και καθυστέρηση πέραν της ορισθείσας προθεσμίας για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών – 
παρεχόμενων υπηρεσιών, θα ισχύσουν οι κυρώσεις όπως αυτές αναφέρονται σε σχετικά άρθρα του Ν. 
4412/2016. 
Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο του ποσού που αναγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η παράδοση όλου του συνόλου των εργασιών του 
προϋπολογισμού της μελέτης, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου. 
Η παραλαβή των διαφόρων ειδών, ανταλλακτικών – εργασιών της μελέτης που απαιτούνται για την 
Επισκευή-Συντήρηση των Οχημάτων-Μηχανημάτων, θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής στο 
Γραφείο κίνησης του Δήμου «στα Μυσσίρια θέση Παπούρα 74100 Ρέθυμνο», παραδοτέα με έξοδα του  
αναδόχου, επισκευασμένα, έτοιμα προς λειτουργία και ελεύθερα από κάθε βάρος με τους παρακάτω 
τρόπους κατά περίπτωση: 
1. Για δε τα είδη ανταλλακτικών ο έλεγχος κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών θα διενεργείται: 
α)  Ποσοτικά και 
β) Ποιοτικά με τη μέθοδο της μακροσκοπικής εξέτασης, όπου θα εξετάζεται εάν το υλικό ανταποκρίνεται 
στην συγκεκριμένη απαίτηση του Δήμου. 
2. Για τα επισκευασμένα οχήματα, θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος με πρακτική δοκιμασία. 
Τιμές Προσφορών. 
Στην τεχνική περιγραφή υπάρχει συνημμένα «Αναλυτικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ειδών-εργασιών» 
ανά ομάδα του Διαγωνισμού. 
1. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής, ήτοι αυτός που στις επιμέρους συγκεντρωτικές ομάδες του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 
 2. Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε περισσότερους από ένα 
προσφέροντες. 
3. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή σε κάποια ομάδα, θα διενεργείται κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου 
και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
4. Οι ομάδες «Εργασίες Συστήματος Πέδησης, Ανταλλακτικά Συστημάτων Πέδησης», θεωρούνται ενιαία 
ομάδα στο διαγωνισμό και θα κατατεθεί ενιαία προσφορά. Ο κύριος λόγος της ενιαίας προσφοράς για τις 
παραπάνω δύο ομάδες είναι διότι ο Δήμος θεωρεί το σύστημα πέδησης ως ένα σύστημα των Οχημάτων με 
άμεση προτεραιότητα στην επισκευή του λόγω ασφάλειας οδήγησης και που θα πρέπει ο επισκευαστής του 
συστήματος πέδησης να μην δεσμεύεται ή κωλύεται στην παραλαβή ανταλλακτικών πέδησης από τρίτο 
Πρόσωπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ανάδοχος της προμήθειας-υπηρεσίας ανακηρύσσεται αυτός που 
θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ήτοι αυτός που 
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στις συγκεκριμένες ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη τιμή. 
Δίδεται η δυνατότητα υπεργολαβίας σε αυτή την περίπτωση. 
5. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ανά συγκεντρωτική ομάδα 
προϋπολογισμού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.  
6. Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσά είναι υπερβολικά υψηλά, οι προσφορές θα εξετάζονται 
λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ζητηθούν από 
τον προσφέροντα εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της 
διαδικασίας της οικονομικής του προσφοράς, ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά 
ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 
 
Είδη τα οποία δεν προβλέπονται από την Διακήρυξη. 
Για κάποια ανταλλακτικά τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν λόγω έκτακτων περιπτώσεων και 
ελάχιστης συχνότητας ζήτησης, ο Ανάδοχος ‘’αν και δεν έχει δώσει προσφορά’’, είναι στη διακριτική του 
ευχέρεια  να εφοδιάσει το Δήμο εφόσον του ζητηθεί προσφορά. 
Για τον λόγο αυτό, πριν την προμήθεια αυτών των ανταλλακτικών (που δεν περιέχονται στην Διακήρυξη και 
στη σύμβαση), δίδει οικονομική προσφορά στα ανταλλακτικά τα οποία θα έχουν τις προδιαγραφές που 
απαιτούνται από τον κατασκευαστή του Οχήματος – Μηχανήματος για το οποίο προορίζεται να 
τοποθετηθούν. 
Εάν μετά από έλεγχο της Υπηρεσίας, προκύψει ότι η προσφορά του αναδόχου (για είδη που δεν 
προβλέπονται στη Διακήρυξη) είναι υψηλότερη από προσφορά άλλης εταιρείας στην αγορά, ο δήμος 
δύναται να προμηθευτεί τα είδη εκείνα από τον προσφέροντα με την χαμηλότερη προσφορά. 
Η δαπάνη σε αυτή την περίπτωση θα αντλείται από κωδικούς εξόδων που έχουν να κάνουν με το 
συμβατικό αντικείμενο του αρχικού αναδόχου και το ποσό αυτό θα αφαιρείται από την αρχική του σύμβαση. 
Ιδιαίτερα για τα ελαστικά των Οχημάτων αναφέρονται τα εξής: 
1. Η προσφορά θα δίνεται για ελαστικά που να επιφέρουν την μέγιστη αξιοπιστία στο φρενάρισμα τόσο σε 
στεγνό δρόμο όσο και σε βρεγμένο και να είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για 
ασφάλεια και ανθεκτικότητα. 
2. Ο προμηθευτής θα αναγράφει τους όρους και το χρόνο εγγύησης των ελαστικών που προσφέρει.  
3 Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν ελαστικά μιας μόνο κατασκευάστριας εταιρίας. 
Εάν αποδεδειγμένα ελαστικά κάποιας διάστασης δεν παραδίνονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία, 
τότε ο διαγωνιζόμενος θα αναγράφει σε δήλωση του, από ποια άλλη εταιρία κατασκευάζονται τα οποία και 
προσφέρει. 
4. Κατ’ εξαίρεση, εάν κάποιο από τα προσφερόμενα πέλματα ελαστικού έχει καταργηθεί την χρονική 
περίοδο που θα χρειαστεί από την υπηρεσία, τότε θα αντικαθίσταται από ελαστικό της ίδιας εταιρίας με 
περίπου το ίδιο πέλμα. Σε αυτήν την περίπτωση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου πριν την τοποθέτηση επί του αυτοκινήτου των συγκεκριμένων 
ελαστικών. 
5. Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεωτικά θα καταθέσει ως συνημμένο στην τεχνική περιγραφή του: 
α. Κατάλογο της κατασκευάστριας εταιρίας ελαστικών, που να υποδεικνύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
διαφόρων ελαστικών που κατασκευάζει και η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. 
β. Επίσημο Έγγραφο στην ελληνική γλώσσα ή μεταφρασμένο σε αυτήν της Εταιρείας Παραγωγής-
Κατασκευής (και όχι του Αντιπροσώπου ή του Προμηθευτή), το οποίο να βεβαιώνει ότι τα ελαστικά της 
έχουν χρησιμοποιηθεί σε πρώτη τοποθέτηση από Ευρωπαϊκές Αυτοκινητοβιομηχανίες ή της Ιαπωνίας την 
τελευταία διετία για όσες εταιρείες καταθέσει ότι θα προσφέρει ελαστικά. 
γ. Ο Προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, 
την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο 
εγκατάστασης της. 
δ. Να κατατεθεί ISO του εργοστασίου κατασκευής, το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τα τις 
προδιαγραφές του E.T.R.O (European Tyre and Rim Technical Organisation) και τις οδηγίες 92/23/ΕΟΚ, 
της 31/3/92 & 92/93/ΕΟΚ(Υπ. Απ. 29871/24-08-1992), όπως επίσης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 
κανονισμού r30 της UNECE (Οικονομική Επιτροπή Ηνωμένων Εθνών) για την Ευρώπη. 
ε. Τα ελαστικά να είναι εγγυημένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς νόμους προστασίας του καταναλωτή και 
να φέρουν το χαρακτηριστικό γράμμα Ε, τον ενδεικτικό αριθμό Χώρας που εκδίδει το δελτίο αναγνώρισης 
και τέλος τον αριθμό του δελτίου αναγνώρισης. 
στ. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική 
μονάδα, στην προσφορά τους θα δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το 
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. 
Στην περίπτωση αυτή, θα προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου του εργοστασίου 
κατασκευής- επιχειρηματικής μονάδας κατασκευής του τελικού προϊόντος, ότι αποδέχεται την εκτέλεση της 
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συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση που κατακυρωθεί η προμήθεια στον εν λόγω προσφέροντα. 
Το παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν για κάθε μία κατασκευάστρια εταιρεία 
ελαστικών για την οποία θα προσφέρει ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας προσφορά. 
 
Όσον αφορά τη «Περιοδική συντήρηση ελαστικών μηνιαία» αναφέρονται τα εξής: 
Θα εκτελείται από τον ανάδοχο επίσκεψη για περιοδική συντήρηση τουλάχιστον τρείς (3) φορές το μήνα και 
με διαφορά επισκέψεων τουλάχιστον οκτώ (8) ημερών μεταξύ τους. 
Επίσης, ο παραπάνω έλεγχος θα διενεργείται για κάθε όχημα, τουλάχιστον δύο φορές το μήνα. 
Η περιοδική συντήρηση ελαστικών θα αφορά τους κάτωθι ελέγχους και επιδιορθώσεις-επισκευές σε όλα τα 
οχήματα του δήμου μηνιαία, σύμφωνα με τα ανωτέρω: 
1. Έλεγχος σωστής πίεσης ελαστικών ανά όχημα συμπεριλαμβανομένου της ρεζέρβας, εφόσον 
διαθέτει το όχημα και πλήρωση με τη σωστή ποσότητα αέρα. 
2. Έλεγχος και αποκατάσταση ανομοιόμορφης φθοράς ελαστικών, με αλλαγές ελαστικών μεταξύ των 
αξόνων και των πλευρών του οχήματος. 
3. Έλεγχος για ανάγκη βουλκανισμού ελαστικών. 
4.  Έλεγχος για σημαντική φθορά ελαστικών και αντικατάσταση αυτών με μεταχειρισμένο ή 
καινούργιο ελαστικό, μετά από συνεννόηση με το Γρ. Κίνησης του Δήμου. 
5.  Συμπλήρωση της ειδικής φόρμας περιοδικής συντήρησης ελαστικών που συνοδεύει την παρούσα 
τεχνική περιγραφή, σε κάθε επίσκεψη του αναδόχου. Η παραπάνω φόρμα θα επικαιροποιείται 
συμπληρωμένη με τυχόν νέα οχήματα που θα έχει προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 
6. Στην ειδική φόρμα ο Δήμος δύναται να προσθέτει και να αφαιρεί οχήματα για έλεγχο, ανάλογα με 
τα οχήματα που κάθε φορά είναι ενεργά.  
Η συμπληρωμένη ειδική φόρμα περιοδικής συντήρησης ελαστικών, θα αποτελεί δικαιολογητικό για την 
πληρωμή του αναδόχου. 
Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 355.645,16 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή 
συνολικά στο ποσό των 441.000,00 ευρώ για το 2017, και θα βαρύνει τους: 
ΚΑ:10.6263.001 ποσού 3.000,00 €, 
Κ.Α:20.6263.001 ποσού 95.000,00 €, 
Κ.Α:30.6263.001 ποσού 55.000,00 €, 
Κ.Α:35.6263.001 ποσού 10.000,00 €, 
ΚΑ:10.6671.001 ποσού 8.000,00 €, 
Κ.Α:20.6671.006 ποσού 148.000,00 €, 
Κ.Α:30.6671.001 ποσού 95.000,00 €, 
Κ.Α:35.6671.001 ποσού 27.000,00 €, 
και στο ποσό των 711.290,33 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή στο ποσό των 882.000,00 ευρώ  για δύο 
συνολικά έτη, η οποία προκύπτει από πόρους, ανταποδοτικά τέλη και καλύπτεται από πιστώσεις που 
περιλαμβάνονται στον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου έτους 2017 και μετέπειτα ως πολυετή 
δαπάνη. 
Η σύναψη σύμβασης της προμήθειας-εργασίας θα πραγματοποιηθεί μετά από Ηλεκτρονικό Ανοικτό διεθνή 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές. 
Ισχύουσες διατάξεις: 

• Του Ν.4412/2006 ΦΕΚ 147
Α
’ , 

• Του Ν.3852/2010 φεκ 87
Α
’,  

• Της Οδηγίας 2014/24/Ε/Ε για τις δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,  

• Της Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί 
καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, & προμήθειας ανταλλακτικών κ.λ.π. των οχημάτων του 
Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 2396/53», 

• Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων Και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων Του Π.Δ. 318/1992 
(Α΄ 161) Και Λοιπές Ρυθμίσεις». 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 
 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV 

Α) Κύριο Εργασιών: 50000000-5 «Υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης» 

• 50110000-9: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού» 

• 50112000-3: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
αυτοκινήτων» 
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• 50112110-7: «Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων» 

• 50112120-0: «Υπηρεσίες αντικατάστασης παρμπρίζ» 

• 50114000-7: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών 
αυτοκινήτων» 

• 50115000-4: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
μοτοσικλετών» 

• 50116000-1: «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά 
μέρη οχημάτων» 

• 50116100-2: «Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών 
συστημάτων» 

• 50116200-3:«Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
συστημάτων πέδησης οχημάτων» 

• 50116300-4:«Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κιβωτίων 
ταχυτήτων οχημάτων» 

• 50116500-6:«Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και 
ζυγοστάθμισης ελαστικών» 

• 50118000-5: «Υπηρεσίες οδικής βοήθειας» 

• 50433000-9: «Υπηρεσίες βαθμονόμησης» 

• 50530000-9: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
μηχανημάτων» 

• 50531400-0: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γερανών» 

• 71631200-2: «Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων» 

• 72243000-0: «Υπηρεσίες Προγραμματισμού» 

•  
Β) Κύριο Ανταλλακτικών: 34300000-0 «Μέρη και εξαρτήματα για 
αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους» 

• 09210000-4 «Λιπαντικά παρασκευάσματα» 

• 09211650-2 «Υγρά φρένων» 

• 16800000-3 «Μέρη γεωργικών & δασοκομικών μηχανημάτων»  

• 19500000-1 «Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό» 

• 19511200-3 «Εσωτερικοί αεροθάλαμοι» 

• 24110000-8 «Βιομηχανικά αέρια» 

• 24960000-1 «Ποικίλα χημικά προϊόντα» 

• 24961000-8 «Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων» 

• 30237420-9 «Χειριστήρια» 

• 31100000-7 «Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και 
ηλεκτρικοί μετασχηματιστές» 

• 31130000-6 «Ανταλλακτικά ηλεκτρολογικών συστημάτων» 

• 31211300-1 «Ασφάλειες» 

• 31214100-0 «Διακόπτες» 

• 31400000-0 «Συσσωρευτές, πρωτογενή στοιχείς και 
πρωτογενείς συστοιχίες» 

• 31500000-1 «Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες» 

• 31600000-2 «Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός» 

• 31610000-5 «Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και 
οχήματα» 

• 31612200-1 «Εκκινητήρες» 

• 31620000-8 «Ηλεκτρικές συσκευές ηχητικής ή οπτικής 
σηματοδότησης» 

• 31670000-3 «Ηλεκτρικά μέρη μηχανημάτων ή συσκευών» 

• 31680000-6 «Προμήθειες ηλεκτρικών ειδών και εξαρτήματα» 

• 31681200-5 «Ηλεκτρικές αντλίες» 

• 31700000-3 «Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και 
ηλεκτροτεχνικό υλικό» 

• 31711100-4 «Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών» 

• 31712117-3 «Πακέτα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων» 

• 32300000-6 «Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής 
και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας» 
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• 32342412-3 «Ηχεία» 

• 32352100-6 «Μέρη εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνίας και ραντάρ» 

• 34312100-8 «Ιμάντες ανεμιστήρων» 

• 34312200-9 «Σπινθηριστές» 

• 34312300-0 «Ψυγεία οχημάτων» 

• 34312400-1 «Πιστόνια» 

• 34312700-4 «Ελαστικοί ιμάντες μετάδοσης» 

• 34320000-6: «Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες 
και μέρη τους» 

• 34321000-3 «Άξονες και κιβώτια ταχυτήτων» 

• 34321200-5 «Κιβώτια ταχυτήτων» 

• 34322000-0 «Φρένα και μέρη τους» 

• 34324000-4 «Τροχοί, μέρη και εξαρτήματα τους» 

• 34325000-1 «Σιγαστήρες και εξατμίσεις» 

• 34326100-9 «Συμπλέκτες και μέρη τους» 

• 34326200-0 «Γρύλλοι οχημάτων» 

• 34327000-5 «Τιμόνια, άξονες και κιβώτια διεύθυνσης» 

• 34350000-5 «Ελαστικά ελαφριάς και βαρέας χρήσεως» 

• 34351000-2 «Ελαστικά ελαφριάς χρήσεως» 

• 34351100-3 «Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων» 

• 34352000-9 «Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως» 

• 34352100-0 «Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων 

• 34352200-1 «Ελαστικά επίσωτρα λεωφορείων» 

• 34352300-2 «Ελαστικά επίσωτρα γεωργικών οχημάτων» 

• 34370000-1 «Καθίσματα αυτοκινήτων οχημάτων» 

• 34411200-3 «Ελαστικά επίσωτρα μοτοσικλετών» 

• 34432000-4 «Μέρη και εξαρτήματα για δίκυκλα» 

• 34600000-3 «Μηχανές και τροχαίος εξοπλισμός σιδηροδρόμων 
και τροχιοδρόμων και μέρη τους» 

• 34640000-5 «Στοιχεία αυτοκινήτων» 

• 34913000-0 «Διάφορα ανταλλακτικά» 

• 34913100-1 «Μεταχειρισμένα ελαστικά» 

• 34913400-4 «Ρολόγια οχημάτων» 

• 34913500-5 «Κλειδαριές για αυτοκίνητα οχήματα» 

• 35113000-9 «Διατάξεις ασφάλειας (έναντι των ατυχημάτων)» 

• 35125100-7 «Αισθητήρες» 

• 38561110-9 «Ταχόμετρα» 

• 39299100-5 «Γυάλινες φύσιγγες» 

• 42110000-3 «Τουρμπίνες και κινητήρες» 

• 42120000-6 «Αντλίες και συμπιεστές» 

• 42121100-4 «Υδραυλικοί ή πνευματικοί κύλινδροι» 

• 42122000-0 «Αντλίες» 

• 42122180-5 «Αντλίες καυσίμου» 

• 42124000-4 «Μέρη αντλιών, συμπιεστών, μηχανών ή 
κινητήρων» 

• 42124200-6 «Μέρη αντλιών ή διατάξεων ανύψωσης υγρών» 

• 42124211-6 «Μέρη αντλιών καυσίμου» 

• 42124300-7 «Μέρη αεραντλιών ή αντλιών κενού, 
αεροσυμπιεστών ή αεροσυμπιεστών» 

• 42131200-8 «Βαλβίδες προσδιοριζόμενες από την κατασκευή 
τους» 

• 42140000-2 «Οδοντωτοί τροχοί, συστήματα οδοντωτών τροχών 
και μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης» 

• 42141120-6 «Εκκεντροφόροι άξονες» 

• 42141130-9 «Στροφαλοφόροι άξονες» 

• 42142000-6 «Μέρη οδοντωτών τροχών και στοιχείων μετάδοσης 
της κίνησης» 
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• 42512400-2 «Κλιματιστικές εγκαταστάσεις οχημάτων» 

• 42912310-8 «Συσκευές διήθησης νερού» 

• 42913000-9 «Φίλτρα λαδιού, βενζίνης κα αέρα» 

• 43600000-9 «Μέρη μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και 
κατασκευών» 

• 44300000-3 «Καλώδια σύρματα και συναφή προϊόντα» 

• 44315200-3  «Υλικά συγκόλλησης» 

• 44330000-2 «Ράβδοι, ράβδοι κυκλικής διατομής, σύρμα και 
διατομές για χρήση σε κατασκευαστικές εργασίες» 

• 44334000-0 «Διατομές» 

• 44423450-0 «Επιγραφές οχημάτων» 

• 44500000-5 «Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, 
συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια» 

• 44520000-1 «Κλειδαριές, κλειδιά και μεντεσέδες» 

• 44522200-7 «Κλειδιά» 

• 44550000-0 «Ελατήρια» 

• 44610000-9 «Δεξαμενές, ταμιευτήρες, δοχεία και δοχεία υπό 
πίεση» 

• 44611110-0 «Κυλινδροειδή δοχεία πεπιεσμένου αέρος» 

• 44618400-9 «Μεταλλικό δοχείο» 

 
 

 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ρέθυμνο 13-01-2017 

Ο Συντάξας 

 

 

Μανώλης Χιώτης 

Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ρέθυμνο 13-01-2017 

Η Αν/τρια Δ/ντρια Καθαριότητας 

 

 

Νικολέτα Γκολφινοπούλου 

Γεωπόνος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ     & ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ       

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Επειδή η προσμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν 
περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε 
ομάδας ομοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο. Επιπρόσθετα στον παρακάτω πίνακα έχει συμπεριληφθεί 
στήλη ποσοτήτων, που αφορά σε βάθος χρόνου πενταετίας, το μέσο όρο των εργασιών ανά ομάδα, το 
οποίο όμως αναγράφεται για στατιστικούς λόγους και δεν δεσμεύει το Διαγωνισμό λόγω μη προβλέψιμων 
κάθε φορά εργασιών-επισκευών. 
 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ [ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ]

ΜΕΣΟ ΟΡΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 24% 

(€)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 

ME Φ.Π.Α 24% (€)

1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 143 20.967,74 € 26.000,00 €

2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟ 24 3.225,81 € 4.000,00 €

3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 34 6.451,61 € 8.000,00 €

4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 296 17.741,94 € 22.000,00 €

5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 78 6.451,61 € 8.000,00 €

6

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 38 6.451,61 € 8.000,00 €

7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε 66 11.290,32 € 14.000,00 €

8 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 313 32.258,06 € 40.000,00 €

9 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΥ 803 87.096,77 € 108.000,00 €

10 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΚΤΙΦΙΕ 39 8.064,52 € 10.000,00 €

11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 119 11.290,32 € 14.000,00 €

12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 41 4.838,71 € 6.000,00 €

13 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ 193 19.354,84 € 24.000,00 €

14 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 82 6.451,61 € 8.000,00 €

15 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 246 20.967,74 € 26.000,00 €

ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2.515 262.903,23 € 326.000,00 €

 
 

   ΡΕΘΥΜΝΟ   13 / 01 / 2017 

                ΕΘΕΩΡΗΘΗ       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ     & ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ       

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Επειδή η προσμέτρηση των ανταλλακτικών είναι αδύνατη, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης 
δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών-υλικών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη 
του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών ανταλλακτικών-υλικών και το γενικό σύνολο.  
Επιπρόσθετα στον παρακάτω πίνακα έχει συμπεριληφθεί στήλη ποσοτήτων, που αφορά σε βάθος χρόνου 
πενταετίας, το μέσο όρο προμηθειών ανά ομάδα, το οποίο όμως αναγράφεται για στατιστικούς λόγους και 
δεν δεσμεύει το Διαγωνισμό λόγω μη προβλέψιμων κάθε φορά ανταλλακτικών για την κάλυψη των 
εργασιών-επισκευών. 

 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΕΣ ΕΙΔΗ

1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 14 11 3.225,81 € 4.000,00 €

2

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 46 22 19.354,84 € 24.000,00 €

3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ABIENTE 7 6 4.838,71 € 6.000,00 €

4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ HYMACH 32 5 1.612,90 € 2.000,00 €

5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΤΟ 73 32 3.225,81 € 4.000,00 €

6 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 306 37 9.677,42 € 12.000,00 €

7 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ- ΕΛΑΣΤΙΚΑ 24 5 3.225,81 € 4.000,00 €

8 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 120 68 20.967,74 € 26.000,00 €

9 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ CATERPILLAR 35 15 3.225,81 € 4.000,00 €

10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ JCB 247 69 19.354,84 € 24.000,00 €

11 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ KOMATSU 28 16 3.225,81 € 4.000,00 €

12 ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 302 140 80.645,16 € 100.000,00 €

13 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 372 33 24.193,55 € 30.000,00 €

14 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 47 26 20.967,74 € 26.000,00 €

15 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 92 28 14.516,13 € 18.000,00 €

16 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 98 17 6.451,61 € 8.000,00 €

17 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 34 8 4.838,71 € 6.000,00 €

18 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 30 17 16.129,03 € 20.000,00 €

19 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ 154 40 45.161,29 € 56.000,00 €

20 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (TECMEC) 2 2 3.225,81 € 4.000,00 €

21 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) 9 5 8.064,52 € 10.000,00 €

22 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΑΟΥΣΗΣ) 44 14 22.580,65 € 28.000,00 €

23 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ 56 36 12.903,23 € 16.000,00 €

24 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 136 14 96.774,19 € 120.000,00 €

ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2.308 666 448.387,10 € 556.000,00 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑΣ ME 

Φ.Π.Α 24% (€)α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ [ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ]

ΜΕΣΟ ΟΡΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 24% 

(€)

 
ΡΕΘΥΜΝΟ   13 / 01 / 

2017 

                ΕΘΕΩΡΗΘΗ       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Αρμόδιος Υπάλληλος : Βάσω Κλαψινού 
Ταχ. Δ/νση       : Άδελε Ρέθυμνο 
Ταχ. Κωδ.         : 74100 
Τηλ                     : 2831341041 
Fax                     : 2831072736 
Email               : Klapsinou@rethymno.gr 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ανταλλακτικά –Συντήρηση & 
Επισκευή μεταφορικών μέσων» 
 
  
Αριθμ. Διακήρυξης : 3227 
ΠΡΟΫΠ. : 882.000,00  με το Φ.Π.Α. 

 
  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΆΡΘΡΟ 10 

Αντικείμενο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ) 

Το τεύχος της Γ.Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό 

προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η προμήθεια/υπηρεσία 

των απαραίτητων ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων-μηχανημάτων του 

Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 20 

Αντικείμενο της Προμήθειας 
Αντικείμενο της σύμβασης που θα συσταθεί είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Ανταλλακτικά – Συντήρηση & 

Επισκευή μεταφορικών μέσων» του Δήμου Ρεθύμνης.  

Συγκεκριμένα   η υπ’ αρ. 2/2017 μελέτη αφορά την προμήθεια – εργασία για τη συντήρηση & 

επισκευή όλων των μεταφορικών μέσων του Δήμου Ρεθύμνης Φορτηγά, απορριμματοφόρα, 

βυτιοφόρα, δίκυκλα, επιβατικά κλπ σε ανταλλακτικά και επισκευές που θα απαιτηθούν σε όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης προγραμματισμένες και απρόβλεπτες. 

Οι εργασίες επισκευής – συντήρησης έχουν ομαδοποιηθεί σε ομοειδείς, όπου θα εκτελούνται κάθε 

φορά που θα υπάρχει ανάγκη και τα οχήματα –μηχανήματα θα παραδίνονται στο Γραφείο κίνησης 

του Δήμου έτοιμα προς λειτουργία και ελεύθερα κάθε βάρους. 

Υπάρχει αναλυτική αναφορά σε κάθε ομάδα και για τις εργασίες και για τα ανταλλακτικά-υλικά που 

θα απαιτηθούν. 

Θα γίνονται δεκτές προσφορές οικονομικών φορέων που θα αφορούν μία ή περισσότερες ομάδες 

για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας όπως  παρουσιάζονται στην υπ’ αρ. 

2/2017 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας (Γραφείο Κίνησης). 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

Θεσμικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται 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)» 
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� 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»,  

� [Μέχρι τις 31/03/2017] του Ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 

Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»
, 
 , 

� 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 Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ.Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

� του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ.Α΄), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

� του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

� του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

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 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”] 

� της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

� της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

� της με αρ.  Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), 

� της με αρ. Υ.Π.Κ. 3373/390/30.3.75 (ΦΕΚ 349 Β΄ /27.3.1975) & την τροποποιητική της  

4993/745/1975 (ΦΕΚ489/Β/15.5.1975) «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντήρησης, 

αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων του Δημοσίου, 
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των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ/τος 

2396/53» όπως ισχύει, 

� της με αρ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012) «Καθορισμός διαδικασιών 

υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και 

ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης 

Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων», 

� της με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β/2013) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον 

τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις 

προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα 

ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου 

τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ», 

� Οι 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. 

� Την υπ’ αρ. 83/13-02-2017 (ΑΔΑ: 7ΗΩΩΩ1Ψ-ΔΦΧ, ΑΔΑΜ: 17REQ005795080) απόφαση της Οικ. 

Επιτροπής για έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, την Πραγματοποίηση Δαπάνης, την Ανάληψη - 

Δέσμευση – Ψήφιση πίστωσης. 

� Την υπ’ αρ. 60/8-02-2017 (Α.Δ.Α.: 6ΗΑΒΩ1Ψ-1ΟΝ) απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού. 

� Την υπ’ αρ. 91/13-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΨΥ1Ψ-Ρ6Ι) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκαν ο τρόπος  Εκτέλεσης, οι Τεχνικές Προδιαγραφές της αρ. 2/2017 Μελέτης της Δ/νσης 

Καθαριότητας (Γραφείο Κίνησης), καθορίστηκαν οι όροι και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας 

της Προμήθειας με Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. 

ΑΡΘΡΟ 40 

Προϋπολογισμός  

Αναλυτικά η δαπάνη για την αναφερόμενη προμήθεια και για το σύνολο των ομάδων, 

προϋπολογίζεται στο ποσό των 711.290,33 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 170.709,67 € δηλαδή συνολικό ποσό 

882.000,00 €. 
Η χρηματοδότηση θα γίνει από πόρους και ανταποδοτικά τέλη του Δήμου Ρεθύμνου και θα βαρύνει 

τους κατωτέρω Κωδικούς Εξόδων: 

Α/Α Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ Π.Α.Υ

1 10.6263.001 Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων Εργασία 6.000,00

2 20.6263.001 Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων Εργασία 190.000,00

3 30.6263.001 Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων Εργασία 110.000,00

4 35.6263.001 Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων Εργασία 20.000,00

5 10.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 16.000,00

6 20.6671.006 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 296.000,00

7 30.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 190.000,00

8 35.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 54.000,00

882.000,00  ΣΥΝΟΛΟ:  

συγκεκριμένα η δαπάνη θα βαρύνει  

α) τον προϋπολογισμό του έτους 2017 με το ποσό των 441.000,00 €,  

β) τον προϋπολογισμό του έτους 2018 με το ποσό των 441.000,00 €. 
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ΑΡΘΡΟ 50 

Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 

• Η με αρ. 3227/13-02-2017 Διακήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) 

• Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

• Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• Η με αρ. 2/2017 μελέτη (Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές - Ειδική Φόρμα Περιοδικής 

Συντήρησης Ελαστικών, Συγκεντρωτικά στοιχεία ανά Ομάδα και CPV, Συγκεντρωτικά στοιχεία 

ανά CPV και Ομάδα, Είδη – Ενδεικτικές Τιμές, Αναλυτικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Ομάδας Ειδών) της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου 

• Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός 

• Ο αναλυτικός ενδεικτικός προϋπολογισμός 

• Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

•  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 

• Εγγυητικές Επιστολές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) 

• Σχέδιο Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 

 
ΑΡΘΡΟ 60 

Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας 
Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με   Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. 
 Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τον Ν.4412/2016 και τη λοιπή σχετική Εθνική και Κοινοτική 

νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 70 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της 

προμήθειας/υπηρεσίας χωρίς το ΦΠΑ 24%, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή.   

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό 

χρόνο της σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες τουλάχιστον. 

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συνταγμένη σύμφωνα με 

το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 80 

Σύμβαση – Διάρκεια Σύμβασης – Παράδοση - Ποινικές ρήτρες 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά/παρεχόμενες υπηρεσίες τμηματικά σε δύο (2) έτη 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης. 

Συγκεκριμένα η παράδοση της προμήθειας/παροχής υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά μετά από 

ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου με FAX επί αποδείξει και ο ανάδοχος οφείλει χωρίς 

καθυστέρηση να παραδίδει στο Δήμο την τμηματική παραγγελθείσα ποσότητα υλικών-

ανταλλακτικών/ παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση εργασιών των διαφόρων ειδών της υπ’ αρ. 2/2017 

μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας (Γραφείο Κίνησης). Η παράδοση υλικών-ανταλλακτικών/παροχή 

υπηρεσιών και εκτέλεση εργασιών θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Ρεθύμνης περιοχή 

Μυσσίρια θέση «Παπούρα» μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της 

Υπηρεσίας. Εξαιρούνται ειδικές περιπτώσεις προμήθειας ανταλλακτικών, επισκευών – 

συντηρήσεων, στις οποίες  ο συμβατικός χρόνος τμηματικής παράδοσης των υλικών μπορεί να 

παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου τμηματικής παράδοσης, υπό τις  

προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από 
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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. 

Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης των υλικών/παρεχόμενων υπηρεσιών, με 

υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης, η οποία ορίζεται 

σύμφωνα με τα άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.  

Μετά την παρέλευση όλου του συμβατικού χρόνου παράδοσης ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας Γ. Σ. Υ.  
ΑΡΘΡΟ 90 

Έκπτωση του Αναδόχου 

Αν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των 

υλικών/παρεχόμενων υπηρεσιών ή ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις κάθε είδους 

υποχρεώσεις ή τις γραπτές διαταγές της Υπηρεσίας θα κηρυχθεί έκπτωτος.  

 
ΑΡΘΡΟ 100 

Πλημμελής κατασκευή 

Εάν τα υπό προμήθεια υλικά δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα 

ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις (άρθρο 220 του Ν. 4412/2016).  

 
ΑΡΘΡΟ 110 

Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και κρατήσεις 

που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α. 

 
ΑΡΘΡΟ 120 

Τρόπος Πληρωμής 

Οι τιμές προμήθειας/παροχής υπηρεσίας είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. Η πληρωμή θα γίνεται μετά 

από την παραλαβή των εκάστοτε  παραγγελθέντων ανταλλακτικών – εκτέλεση υπηρεσιών από την 

αρμόδια επιτροπή και σύμφωνα με τις διαδικασίες που διέπουν  τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. Στον 

ανάδοχο θα καταβάλλεται η αξία του εκάστοτε τιμολογίου με τις διαδικασίες που διέπουν  τη 

λειτουργία των Ο.Τ.Α.  Οι λοιπές λεπτομέρειες και στοιχεία θα αναφέρονται στην σύμβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 130 

Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης των υπό προμήθεια ανταλλακτικών δε θα είναι μικρότερος του ενός (1) έτους  
μετρούμενος από την ημερομηνία παραλαβής αυτών. 

Ο χρόνος εγγύησης  για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες μετά την παραλαβή του κάθε είδους 

εργασιών δε θα είναι μικρότερος των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης που αφορά 

την επισκευή –συντήρηση κάθε οχήματος – μηχανήματος. 

 
ΑΡΘΡΟ 140 

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού οφείλουν μα καταθέσουν στον ΦΑΚΕΛΟ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ηλεκτρονικά τα κάτωθι  στοιχεία: 
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α. Το προφίλ της επιχείρησης του διαγωνιζομένου, ήτοι την επιχειρηματική δομή τους τομείς 

δραστηριότητας κλπ. 

β.  Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας και της Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος που να βρίσκεται σε 

ισχύ σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής τους ή στην 

περίπτωση που η προσκόμιση της σχετικής Άδειας για βάσιμο λόγο δεν είναι δυνατή προσκόμιση 

ένορκης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού σχετικά με την άσκηση επαγγέλματος υπό τους όρους που 

προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. 

γ. Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή από την οποία θα προκύπτει ότι συμμορφώνονται με τις 

αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλουν οι κατασκευαστές των οχημάτων, όπως επίσης 

ότι θα είναι σύμφωνοι με τους κανόνες της τέχνης που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία, οι επίσημοι 

κρατικοί φορείς και η διακήρυξη. 

Όποια προσφορά δε συνοδεύεται από Τεχνική Περιγραφή ή υπάρχουν σ’ αυτή ασάφειες, θα 

απορριφθούν. 

δ.  Υπεύθυνη Δήλωση του στην οποία θα δηλώνει ότι: 

• Έλαβε γνώση όλων των εγγράφων και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους  της παρούσας  

Διακήρυξης. 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης διακήρυξης. 

ε. Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα που συμμετέχει αποκλειστικά στις ομάδες 
προμήθειας ανταλλακτικών στην οποία θα δηλώνει ότι: 

• Για όλα τα προσφερόμενα είδη (υλικά-ανταλλακτικά) δίδεται εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) 
έτους. 

• τα προσφερόμενα είδη, ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα φέρουν σήμανση CE 

• Στην περίπτωση που αναδειχθεί μειοδότης, για την αντίστοιχη ομάδα ή ομάδες 

ανταλλακτικών της παρούσας, αναλαμβάνει να τροφοδοτεί το Δήμο Ρεθύμνης με τα 

ανωτέρω είδη για όλο το διάστημα ισχύος της σχετικής σύμβασης, ενώ ο Δήμος έχει 

δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες των ανταλλακτικών εντός των ομάδων και μεταξύ 

αυτών χωρίς να υπερβεί το συνολικό ποσό της σύμβασης. 

• Τα ανταλλακτικά είναι γνήσια των εργοστασίων κατασκευής των οχημάτων ή εφάμιλλα 

σύμφωνα με την 1400/2002 και 461/2010 οδηγία της Ε.Ε. και σε κάθε αποστολή 

ανταλλακτικών, το τιμολόγιο θα συνοδεύεται από απόσπασμα καταλόγου ανταλλακτικών 

του κατασκευαστή των οχημάτων ή των αντίστοιχων εφάμιλλων, όπου θα σημειώνονται ο 

τύπος του είδους, η κατασκευάστρια εταιρεία και η κωδικοποίησης (Part Number) του 

κατασκευαστή του οχήματος ή αναγνωρισμένων οίκων εγκεκριμένων από τον 

κατασκευαστή (κωδικός εγκεκριμένου και/ή κωδικός κατασκευαστή) και η τιμή του 

ανταλλακτικού.    

στ.  Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα που συμμετέχει αποκλειστικά στις ομάδες 
εργασιών στην οποία θα δηλώνει ότι: 

• Για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες μετά την παραλαβή του κάθε είδους εργασιών δίδεται 

εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης που αφορά την επισκευή –

συντήρηση κάθε οχήματος – μηχανήματος.  

• Θα δέχεται έλεγχο – αυτοψία στο συνεργείο τους από επιτροπή η οποία θα ορίζεται από την 

υπηρεσία είτε κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας είτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της σύμβασης σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση 

εκ μέρους της επιτροπής. 

• Το προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση κατά την ημέρα της ηλεκτρονικής υποβολής της 

προσφοράς αρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης για οποιαδήποτε εργασία χρειαστεί από το 

Δήμο στη συγκεκριμένη ομάδα που ο οικονομικός φορέας έδωσε προσφορά. 
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• Κατά τη διάρκεια που τα οχήματα βρίσκονται στο χώρο του μειοδότη, αυτός είναι κύρια και 

αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού 

του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για αποζημίωση μερική 

ή ολική για το  ζημιωθέν όχημα. 

• Υποχρεούται να αναλάβει με δική του επιβάρυνση κα με ασφαλές μέσο μεταφοράς (όπως 

ορίζει ο Νόμος) τη μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω 

βλάβης υπαιτιότητάς του οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

ζ. Για την ΟΜΑΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ  υποχρεούται  ο οικονομικός φορέας που θα καταθέσει 

προσφορά να υποβάλλει στο ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ επιπλέον των ανωτέρω 
δικαιολογητικών όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Τεχνική έκθεση – Τεχνικές 

Προδιαγραφές της υπ’ αρ. 2/2017 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας (Γραφείο Κίνησης). 

 
ΑΡΘΡΟ 150 

Λοιπά Στοιχεία 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην περίπτωση 

κατάθεσης μίας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραμονής μόνο μίας έγκυρης προσφοράς 

στην διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισμού.  

Γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν το σύνολο μιας ή περισσοτέρων 

ομάδων των προς εκτέλεση προμηθειών/υπηρεσιών.  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες 

Εμπιστευτικού Χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 

μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης 

του ενδιαφερόμενου.  

Εάν κάποιος από τους όρους της παρούσας Γ.Σ.Υ. πάψει να ικανοποιείται από τους μειοδότες στην 

διάρκειας της σύμβασης, ο Δήμος δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο κατά τα νόμιμα.  

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Ρέθυμνο 13-02-2017 

Η Συντάξασα 
 
 

Βάσω Κλαψινού 
Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ρέθυμνο 13-02-2017 

Η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών  
 
 

Χρυσούλα Πελαντάκη 
ΠΕ Διοικητικός  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ             & ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ       
 

  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) 
 

 Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός …………………., 

αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………..
 

 

α/α

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ (%)

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΕ 

(€)

1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ
2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟ-ΤΡΙΚΥΚΛΑ
3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ
4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε
8 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
9 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΥ

10 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΚΤΙΦΙΕ
11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
13 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ
14 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
15 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ [ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ]

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (προ Φ.Π.Α)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

 

ΡΕΘΥΜΝΟ ………………… 

        

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ρέθυμνο 13-02-2017 

Η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών  

 

 

Χρυσούλα Πελαντάκη 

ΠΕ Διοικητικός 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ     & ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ        

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) 

 
 Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός …………………., 

αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………..
 

α/α

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ (%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΕ (€)

1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 0,00 €

2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 0,00 €

3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ABIENTE 0,00 €

4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ HYMACH 0,00 €

5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΤΟ 0,00 €

6 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ 0,00 €

7 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ- ΕΛΑΣΤΙΚΑ 0,00 €

8 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 0,00 €

9 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ CATERPILLAR 0,00 €

10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ JCB 0,00 €

11 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ KOMATSU 0,00 €

12 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 0,00 €

13 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 0,00 €

14 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 0,00 €

15 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 0,00 €

16 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 0,00 €

17 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 0,00 €

18 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 0,00 €

19 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ 0,00 €

20 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (TECMEC) 0,00 €

21 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) 0,00 €

22 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΑΟΥΣΗΣ) 0,00 €

23 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ 0,00 €

24 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 0,00 €

ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ 

ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 0,00 € 0,00 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ [ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ]

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (προ Φ.Π.Α)

 

ΡΕΘΥΜΝΟ ………………… 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ρέθυμνο 13-02-2017 

Η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών  

 

 

Χρυσούλα Πελαντάκη 

ΠΕ Διοικητικός 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (1) 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα

1
)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
2
) ......................................... 

 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ

3
. 

 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  
μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………

4
 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

5 
 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 
ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................

6
 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για 

την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............
7 

 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου 
η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 
....................ημέρες 

8
 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 
9.

  
ή 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα 
μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε

10
. 

 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

                                                
1
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε 
μπορεί                       να υπερβαίνει  το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση 
αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4
 Όπως υποσημείωση 3. 

5
 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

6
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ.  

7
Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων 
για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
8
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

9
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης . 
10

 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε 
με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη 
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (2) 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα

1
)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2
................................ 

 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ

3
. 

 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..

4
 

υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της 
ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 
ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..

5
/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
6 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες

7 

από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης

8
) 

ή  
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την 
Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε

9
. 

 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 

 
 
 
 
 

                                                
1
 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
 Όπως υποσημείωση 3. 

5
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

6
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 

7
 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8
 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που 
με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από 
τη διακήρυξη.  
9
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε 
με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη 
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Αρ. πρωτ: …………/…-…-2017 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

«Ανταλλακτικά –Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων» 

ΕΥΡΩ: ……………….. €  

 

 

      Στο Ρέθυμνο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα … / … / 2017 ημέρα ………… μεταξύ: 
1. του Δήμου Ρεθύμνης που εδρεύει στο Ρέθυμνο (οδός Λ. Κουντουριώτη, αριθμός 80) GR433, 
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2831341041, fax: 283172736, ΑΦΜ: 997820861, email: 
Klapsinou@rethymno.gr και ιστοσελίδα Δήμου http://www.rethymno.gr νομίμως εκπροσωπούμενου 
από το Δήμαρχο κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη, χάριν του οποίου καταρτίζεται η παρούσα Σύμβαση και   
2. της εταιρείας με την επωνυμία …………, με έδρα επί της οδού………….., τηλ.:……………., 
fax:………., ΑΦΜ:…..…….., ΔΟΥ………….,εφεξής αποκαλούμενος στην παρούσα Σύμβαση 
«Ανάδοχος», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από …….σύμφωνα με το από ………… Καταστατικό 
της,     
συμφωνήθηκαν και έγινα αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
ΑΡΘΡΟ 1

ο
 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Συστατικά στοιχεία της παρούσας σύμβασης είναι : 

Οι διατάξεις: 

1. της παρούσας διακήρυξης 

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

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

4. 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,   

5. 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»,  

6. [Μέχρι τις 31/03/2017] του Ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,  , 
7. του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

8. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
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9. 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”, 

10. του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ.Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

11. του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ.Α΄), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

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

13. του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις” 

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

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

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

17. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”] 

18. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

19. της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

20. της με αρ.  Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), 

21. της με αρ. Υ.Π.Κ. 3373/390/30.3.75 (ΦΕΚ 349 Β΄ /27.3.1975) & την τροποποιητική της  
4993/745/1975 (ΦΕΚ489/Β/15.5.1975) «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντήρησης, 
αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ/τος 
2396/53» όπως ισχύει, 

22. της με αρ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012) «Καθορισμός διαδικασιών 
υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και 
ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων», 

23. της με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β/2013) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο 
ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα 
πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ 
και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών 
προσώπων ή ΝΠΙΔ», 

24. Οι 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. 

25. Την υπ’ αρ. 83/13-02-2017 (ΑΔΑ: 7ΗΩΩΩ1Ψ-ΔΦΧ, ΑΔΑΜ: 17REQ005795080) απόφαση της Οικ. 
Επιτροπής για έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, την Πραγματοποίηση Δαπάνης, την Ανάληψη - 
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Δέσμευση – Ψήφιση πίστωσης. 

26. Την υπ’ αρ. 60/8-02-2017 (Α.Δ.Α.: 6ΗΑΒΩ1Ψ-1ΟΝ) απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού. 

27. Την υπ’ αρ. 91/13-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΨΥ1Ψ-Ρ6Ι) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την 
οποία εγκρίθηκαν ο τρόπος  Εκτέλεσης, οι Τεχνικές Προδιαγραφές της αρ. 2/2017 Μελέτης της Δ/νσης 
Καθαριότητας (Γραφείο Κίνησης), καθορίστηκαν οι όροι και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας της 
Προμήθειας με Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος (Δήμος Ρεθύμνης) αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο …………… 
(Ανάδοχο), ο οποίος αποδέχεται και αναλαμβάνει την υλοποίηση της προμήθειας «Ανταλλακτικά –

Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων» για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης για τα έτη 

2017-2018 στην τιμή των ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ με Φ.Π.Α 24% και με έκπτωση ως αναγράφεται στον 
παρακάτω πίνακα στην τιμή του αρχικού προϋπολογισμού της ομάδας της Διακήρυξης. 

 

Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συνολικό ποσό 

Προϋπολογισμού 

χωρίς ΦΠΑ

Συνολικό ποσό 

προσφοράς χωρίς 

ΦΠΑ 

Ποσό 

Έκπτωσης 

προσφοράς 

1 0,00 €

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ:  0,00 € 0,00 €

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση του/των παραπάνω οχήματος/οχημάτων θα γίνει ως εξής: 

1.Τόπος παράδοσης: Στο αμαξοστάσιο του Δήμου. 
2.Τρόπος παράδοσης: Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Διακήρυξης, τους όρους και την Τεχνική 
Περιγραφή. 
3. Χρόνος παράδοσης: Δύο (2) έτη από την  υπογραφή της παρούσας με δυνατότητα παράτασης.  
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων πρέπει να είναι αυτές που περιγράφονται στην ……./2017 
διακήρυξη του διαγωνισμού της προμήθειας και στα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του 
προμηθευτή.  

ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 
υποδείξεις του Δήμου Ρεθύμνης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο Ρεθύμνης οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες 
του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων 
αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει και τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με 
τον τρόπο που θα του υποδείξει ο Δήμος Ρεθύμνης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και αρίστης ποιότητας προμήθεια των υλικών 
που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

Για τη 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. 
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ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης των όρων αυτής, υπ’ αρ. …………………., της Τράπεζας …………, ποσού ……….€, η 
οποία θα παραμείνει στο Δήμο Ρεθύμνης μέχρι τη λήξη της και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συμβαλλομένους. Αν η σύμβαση παραταθεί, θα παραταθεί αντίστοιχα και η ισχύς της 
εγγυητικής επιστολής. 

ΑΡΘΡΟ7: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΦΟΡΟΙ  
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
Το 100%  της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την 
τμηματική παράδοση, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής  και ποιοτικής 
παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές, διαφορετικά ο Δήμος καθίσταται υπερήμερος και οφείλει 
τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση (υποπαράγραφος Ζ.5 του Ν.4152/2013). 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος 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 ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

• Η έκδοση νόμιμου παραστατικού (τιμολόγιο) υπέρ του Δήμου 
Τα στοιχεία έκδοσης του τιμολογίου είναι τα κάτωθι: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Α.Φ.Μ.          : 997820861 
Δ.Ο.Υ.            : ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 80 

• Την παραλαβή των υλικών/υπηρεσιών και  

• Την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά 
πληρωμής τα οποία κατ’ ελάχιστο είναι: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208-219 του Ν. 
4412/2016. 
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
 
    Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής, ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και την 
υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Τον 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 0,06% 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) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας  επί του καθαρού ποσού 

 
ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από …………….. και για δύο (2) έτη με 
δυνατότητα παράτασης. 
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Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο του ποσού που αναγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η παράδοση όλου του συνόλου των ειδών/εργασιών 
του προϋπολογισμού της μελέτης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του 
Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 
2. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται 
από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, 
δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την 
ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Αν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από 
μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν 
στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης 
του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων 
για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή.  
3. 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 προμηθευτή. 
4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 
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 προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε 
από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
Οι φορείς υλοποίησης δε δεσμεύονται για καταβολή όλου του συμβατικού τιμήματος, καθώς αυτό 
είναι σε συνάρτησης με τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών τους, όπως αυτές αποτυπώνονται 
στα δελτία παραγγελιών τους. 
 

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Δήμος μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει τη 
σύμβαση κατά τη  διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, 
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. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης 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. 
2. Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν 
υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η 
περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄115). 
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ΑΡΘΡΟ 11: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία 
σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, 
καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 
εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωση τους. Το παραπάνω 
δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται 
από το Νόμο, ή τη σύμβαση. Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της 
αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν 
αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν 
από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.  

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Κανένας εκ των συμβαλλομένων δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ολικά ή μερικά τη 
Σύμβαση ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του προς οποιονδήποτε χωρίς την προηγούμενη 
ρητή έγγραφη συναίνεση του άλλου. Κατ’ εξαίρεση ο «Ανάδοχος» δικαιούται να εκχωρήσει το 
δικαίωμα είσπραξης χρηματικών ποσών καταβλητέων από το Δήμο Ρεθύμνης με βάση τους όρους 
της Σύμβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί στην Ελλάδα. 
 

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση είναι δυνατό να τροποποιηθεί, κατά τη διάρκειά της  σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 132 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 14: ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει 
την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε 
στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 
κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 
2. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: 

• Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 
ευθύνη του φορέα. 

• Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
3. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου – ύστερα από Γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου – αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

• Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

• Προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων του αναδόχου από το 
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του Ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 και επιβάλλονται σε 
βάρος του προμηθευτή όλες οι κυρώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 15:ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Ο Ανάδοχος της Προμήθειας και ο Δήμος Ρεθύμνης θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους 
σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από το 
Διοικητικό Εφετείο της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος Ρεθύμνης), σύμφωνα με το Ν. 
3886/2010 και βάσει του ελληνικού ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου. 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 
4412/2016, συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

Ο Δήμος Ρεθύμνης διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα: 

α) να αποφασίζει ελεύθερα για την ματαίωση, την επανάληψη του διαγωνισμού με ή χωρίς 
τροποποίηση των όρων, ή τη προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς να έχουν 
δικαίωμα αποζημίωσης οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν.  

β) επίσης, μπορεί να αποφασίσει για σύναψη δημόσιας σύμβασης μέσω διαπραγμάτευσης 
κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της ΕΑΑΔΗΣΥ και χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση σχετικής 
προκήρυξης: 

• Εάν δεν υποβληθεί καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι 
κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι 
αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή, 
μετά από αίτημα της. 

 

Η παρούσα συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα, πρωτοκολλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου και 
έλαβε τρία (3) ο Δήμος και ένας (1) ο ανάδοχος. 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

 

 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
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