
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Γαλάτσι,  13-9-2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 20778 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Ταχ. Διεύθυνση : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος) 

Ταχ. Κώδικας: 11146 

Πληροφορίες : Π. Δημουλέας 

Τηλέφωνο : 213 2055315, 70 

Ηλεκτρονικό Ταχ. @: dimouleas@galatsi.gr 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΥΚΛΩΝ & ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 28.614,58 € 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08.08.2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα. 

3. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα. 

4. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

5. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

6. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

7. Του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74 Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώ-

πων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 και λοιπές 

ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

8. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

9. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντ-

ρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

10. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
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11. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 

12. Του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018): Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό 

του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύ-

τερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογρά-

φηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

Β. Τα παρακάτω έγγραφα: 

1. Την υπ’ αριθ. 7/2018 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Διαχείρισης & Συν-

τήρησης Οχημάτων) για την ανάθεση των εργασιών «Τακτικής συντήρησης αυτοκινήτων καθαριότητας 

& ηλεκτροφωτισμού καθώς και λοιπών μεταφορικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικύκλων 

και τρικύκλων του Δήμου» (ΑΔΑΜ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ: 18REQ002855619). 

2. Την υπ’ αριθ. 101/2018 (ΑΔΑ: ΨΟΚΟΩ9Λ-ΗΘΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση 

αναγκαιότητας ανάθεσης των εργασιών «Τακτικής συντήρησης αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτρο-

φωτισμού καθώς και λοιπών μεταφορικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικύκλων και 

τρικύκλων του Δήμου». 

3. Την υπ’ αριθ. 204/2018 (ΑΔΑ: 7Θ01Ω9Λ-Τ00) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της 

δαπάνης και τη διάθεση, μεταξύ άλλων, των πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. 10.6263.0012 & 

20.6263.0001, του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2018. 

4. Τις υπ’ αριθ. Πρωτ. 376/25-4-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΒ3Ω9Λ-ΥΩ0) & 379/25-4-2018 (ΑΔΑ: Ψ030Ω9Λ-Ρ04), 

Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ: 18REQ002998776). 

5. Την υπ’ αριθ. 205/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΕΘΩ9Λ-ΥΦΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση, 

μεταξύ άλλων, της υπ’ αριθ. 7/2018 Μελέτης και τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του Συνοπτικού 

(Πρόχειρου) Διαγωνισμού. 

 Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 10897/26.04.2018 Διακήρυξη συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού ανάθεσης 

των υπηρεσιών «ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΥΚΛΩΝ & ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (Ομάδες Α – Ι). 

6. Την υπ’ αριθ. 419/2018 (ΑΔΑ: 6ΣΓΔΩ9Λ-Κ7Ψ, ΑΔΑΜ: 18AWRD003585470) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση των εργασιών «Τακτικής 

συντήρησης αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού καθώς και λοιπών μεταφορικών οχημά-

των, συμπεριλαμβανομένων των δικύκλων και τρικύκλων του Δήμου» ως προς τις ομάδες Α – Δ & Ζ – Ι 

και κηρύχθηκε άγονος ως προς τις ομάδες Ε & ΣΤ. 

7. Την υπ’ αριθ. 424/2018 (ΑΔΑ: Ω0ΩΒΩ9Λ-Ω9Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισ-

μό των όρων του επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασι-

ών «Τακτικής συντήρησης αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού καθώς και λοιπών μεταφο-

ρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικύκλων και τρικύκλων του Δήμου» ως προς τις ομάδες 

Ε & ΣΤ της υπ’ αριθ. 7/2018 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Διαχείρισης 

& Συντήρησης Οχημάτων) για την ανάθεση των εργασιών «Τακτικής συντήρησης αυτοκινήτων καθα-

ριότητας & ηλεκτροφωτισμού καθώς και λοιπών μεταφορικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 

δικύκλων και τρικύκλων του Δήμου». 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
επαναληπτικό συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗ-

ΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗ-

ΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΥΚΛΩΝ & ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ Ε΄ & ΣΤ΄), με τους παρακάτω όρους: 

 

 





 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο Προκήρυξης – Διάρθρωση Διαγωνισμού – Προϋπολογισμός Δαπάνης – Κριτήριο Ανάθεσης 

1.1. Αντικείμενο προκήρυξης: Αντικείμενο της παρούσης διακήρυξης είναι η ανάθεση των εργασιών τακ-

τικής συντήρησης των αυτοκινήτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, των λοιπών μεταφορικών 

μέσων, συμπεριλαμβανομένων των δίκυκλων και τρίκυκλων, του Δήμου Γαλατσίου και η προμήθεια 

ανταλλακτικών, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 7/2018 

Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων), 

1.2. Κωδικός NUTS: EL303 (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ). 

1.3. Διάρθρωση του Διαγωνισμού. Ο Διαγωνισμός διακρίνεται στις ακόλουθες δύο (2) ομάδες: 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(με Φ.Π.Α.) 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ 

ΠΟΥΛΜΑΝ-ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 

24.114,58 € 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ 4.500,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (με Φ.Π.Α.): 28.614,58 € 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία (1) ή/και τις δύο (2) ομάδες του διαγωνισμού, 

αλλά, επί ποινή απαραδέκτου, για το σύνολο των υπηρεσιών της κάθε ομάδας. 

1.4. Οι CPVs των προς ανάθεση εργασιών, με βάση το αναρτημένο στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. πρωτογενές αίτημα, 

είναι οι παρακάτω: 

 50111000-6 

 50000000-5 

1.5. Προϋπολογισμός δαπάνης: Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανάθεση των ανωτέρω 

εργασιών (ΟΜΑΔΕΣ Ε΄ & ΣΤ΄), σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του Διαγωνισμού, 

ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και πενήντα οκτώ 

λεπτών (28.614,58 €). Η δαπάνη θα καταλογισθεί σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. του Προϋπολογισμού του 

Δήμου του οικονομικού έτους 2018: 

10.6263.0012 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. 4.500,00 € 

20.6263.0001 Επισκευή - συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 24.114,58 € 

1.6. Κριτήριο Ανάθεσης. Κριτήριο ανάθεσης των συμβάσεων που θα υπογραφούν θα είναι η χαμηλότερη 

τιμή προσφοράς σε κάθε μία από τις ομάδες του Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 2ο 

Συμβατικά Στοιχεία 

Αναπόσπαστα μέρη των συμβάσεων που θα υπογραφούν αποτελούν: 

1. η παρούσα Διακήρυξη, 

2. η υπ’ αριθ. 7/2018 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Διαχείρισης & Συντή-

ρησης Οχημάτων) για την ανάθεση των εργασιών «Τακτικής συντήρησης αυτοκινήτων καθαριότητας & 

ηλεκτροφωτισμού καθώς και λοιπών μεταφορικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικύκλων 

και τρικύκλων του Δήμου», 

3. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του μειοδότη της κάθε ομάδας & 

4. η προσφορά του μειοδότη της κάθε μιας από τις δύο ομάδες. 

 

Άρθρο 3ο 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Οι προσφορές για τον παρόντα διαγωνισμό θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, στο Δημαρχιακό 





 

 

Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους), έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2018 (27-9-2018), ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνει αποδεκτή καμία 

προσφορά. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε ημέρα και ώρα που θα καθο-

ριστεί από την αρμόδια Επιτροπή και για τον σκοπό αυτό, όσοι καταθέσουν προσφορά, θα ειδοποιηθούν 

προς τούτο εγκαίρως και προσηκόντως, προκειμένου να παρευρεθούν κατά το άνοιγμα και την αξιολό-

γηση αυτών.   
 

Άρθρο 4ο 

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί των όρων 

διακήρυξης 

4.1. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση 

του πλήρους τεύχους της Διακήρυξης και της Μελέτης σε ηλεκτρονική μορφή: 

 από την ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου, στον δικτυακό τόπο: www.galatsi.gov.gr & 

 από το portal του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στο διαδικ-

τυακό τόπο: www.eprocurement.gov.gr. 

4.2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να ενημερώνονται α) για τη διαδικασία του διαγωνισμού από 

τις Υπηρεσίες του Δήμου (Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους, Τηλέφωνα: 2132055315, 370 (1ος όροφος – Τμή-

μα Προμηθειών & Αποθήκης): promithies@galatsi.gr & β) για τα τεχνικά θέματα: Τηλέφωνα: 2132055389 

(2ος όροφος – Δ/νση Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων)) τις 

εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. 

 

Άρθρο 5ο 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

5.1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία, οι τεχνικές και 

οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

5.2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

 

Άρθρο 6ο 

Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 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.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 εκ-

δότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το πο-

σό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φο-

ρέα 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 κατά-

πτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία 
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της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λή-

ξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να κατα-

βάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκα-

ταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 

Άρθρο 7ο 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό – Ενώσεις Προσώπων – Γενικοί όροι συμμετοχής 

7.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό  

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν: 

(α) Τα φυσικά πρόσωπα, που ασκούν ατομική δραστηριότητα, κάτοικοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 

(β) Τα νομικά πρόσωπα με έδρα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 

(γ) Οι ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να καταθέσουν αντίστοιχο πιστοποιητικό εγγραφής τους που να 

αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, πρέπει να 

αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή 

να καταθέσουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν. 

4412/2016. 

7.2. Ενώσεις Προσώπων 

Οι ενώσεις είτε φυσικών προσώπων είτε εταιρειών που θα λάβουν μέρος δεν υποχρεούνται να λάβουν 

ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά, αρκεί να υποβάλλουν υπεύθυνη 

δήλωση ότι, σε περίπτωση που επιλεγούν, θα συστήσουν κοινοπραξία πριν την υπογραφή της σύμβασης, 

με σκοπό την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.  

Τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον έκαστο, για την εκτέλεση των εργασιών. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

7.3. Γενικοί Όροι Συμμετοχής 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο 

διαγωνισμό δεν μπορεί να μετέχει σ’ αυτόν με περισσότερες της μιας προσφορές. 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο διαγω-

νισμό, όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 

προσφοράς. 

 

Άρθρο 8ο 

Λόγοι αποκλεισμού 

(σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016) 

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 περισ-

σότεροι λόγοι από τους ακόλουθους: 

8.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/ 

841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 

(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 





 

 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβου-

λίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμ-

φερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (A' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνερ-

γεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυ-

τές 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 συστή-

ματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομο-

κρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (A' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπ-

τικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγ-

χου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγουμένων εδαφίων αφο-

ρά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

8.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφο-

ρών 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 νομοθε-

σία 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 διακανο-





 

 

νισμό για την καταβολή τους. 

8.3. Όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του προσφέροντα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβά-

σεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/ 

2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπ-

τουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθε-

σίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

8.4. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλειστεί από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώ-

σεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομο-

θεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκ-

καθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 

σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικο-

νομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγω-

νισμού, 

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 των οικονομικών φο-

ρέων 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 ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με ανα-

θέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγε-

λία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληρο-

φοριών 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 δικαι-

ολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, 

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέ-

μιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληρο-

φορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλο-

γή ή την ανάθεση, 

θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του. 

8.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις πα-

ραγράφους 1, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, 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 φο-

ρέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμε-

νες 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. 

8.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύνα-

ψης 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  

8.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγού-

μενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

8.8. 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. 

Για τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού του παρόντος άρθρου βλέπε 

άρθρο 14.3. (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μειοδότη) της παρούσης Διακήρυξης. 

 

Άρθρο 9ο 

Κριτήρια Επιλογής 

1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων αποδεικ-

νύεται με πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, 

που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Τεχνική Ικανότητα και Επαγγελματική Ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβα-

σης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν: 

1. Τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμ-

βασης. 

2. Το τεχνικό προσωπικό, είτε ανήκει απευθείας στην επιχείρηση τους είτε όχι. 

3. Τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου των υπηρεσιών και εργασιών 

που απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

5. Άδεια λειτουργίας συνεργείου (με την τελευταία τροποποίηση, αν υπάρχει). 

Β. Για την ΟΜΑΔΑ Ε, εκτός των παραπάνω (1-5) και: 

6. Να έχουν εκτελέσει τις ζητούμενες από τη διακήρυξη εργασίες μέσα στην τελευταία διετία, οι 

οποίες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης αυτών των εργασιών. 

Γ. Για την ΟΜΑΔΑ ΣΤ, εκτός των παραπάνω (1-5) και: 

7. Να είναι εξουσιοδοτημένοι από τον επίσημο αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας των τρι-

κύκλων στη χώρα μας για την επισκευή τους. 

8. Να έχουν εκτελέσει παρόμοιες εργασίες τα δύο (2) τουλάχιστον τελευταία έτη. 

Για τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ύπαρξη των κριτηρίων επιλογής του παρόντος άρθρου 

βλέπε άρθρο 14.3. (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μειοδότη) της παρούσης Διακήρυξης. 





 

 

Άρθρο 10ο 

Στήριξη στις ικανότητες άλλων 

Οι οικονομικοί φορείς, όσον αφορά στα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

(του άρθρου 9 παρ. 2), μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Μπορούν, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται 

να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 

και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργα-

σίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

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

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 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. 

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

μετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Ειδικότερα, η στήριξη στην ικανότητα άλλων επιτρέπεται μόνο στις ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Ε3 (ΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΛΜΑΝ) & Ε4 

(ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ) της ΟΜΑΔΑΣ Ε και στην ΟΜΑΔΑ ΣΤ σε 

ότι αφορά τη συντήρηση των δικύκλων. 

 

Άρθρο 11ο 

Περιεχόμενο προσφορών 

11.1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των υποψηφίων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

11.2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Τυπο-

ποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 12 της παρούσας. 

Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμε-

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

και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

11.3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στην υπ’ αριθ. αριθ. 7/2018 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα 

Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων) του Δήμου Γαλατσίου. Επίσης, περιέχει τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στην αντίστοιχη με την προσφορά μελέτη και αποδεικνύουν αυτήν ως προς τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της. 

Ειδικότερα, στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς που θα κατατεθεί από τους οικονομικούς φορείς θα 

περιέχονται επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω: 

(1) Κατάλογος – prospectus και τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή του ανταλλακτικού ή του επίσημου 





 

 

αντιπροσώπου του στην Ελλάδα. 

(2) Πίνακας σε έντυπο της εταιρείας τους με τα ανταλλακτικά τα οποία προσφέρουν στο διαγωνισμό 

όπου θα αναφέρεται ο part number και το εργοστάσιο των προσφερόμενων ανταλλακτικών σε έντυπη 

μορφή καθώς και ολόκληρο τον τιμοκατάλογο της εταιρείας τους, όπου θα συμπεριλαμβάνονται και 

τα ανταλλακτικά τα οποία προσφέρουν στο διαγωνισμό σε ψηφιακή μορφή. 

(3) EN ISO 9001 του οίκου κατασκευής των υπό προμήθεια υλικών. 

(4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί διαθεσιμότητας και άμεσης διάθεσης ανταλλακτικών σύμφω-

να με τους χρόνους παράδοσης που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, ώστε ο 

υποψήφιος οικονομικός φορέας να αποδεικνύει ότι θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι 

στο Δήμο. 

(5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι «ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και 

απαιτήσεων και έχει αποκτήσει πλήρη εικόνα για το είδος και τον τύπο των οχημάτων. 

(6) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι «τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 

τα γνήσια του κατασκευαστικού οίκου ή εφάμιλλα, εφόσον αυτά καλύπτουν τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή κατά την έννοια του κανονισμού ΕΚ 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010 και 

άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα), χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Επίσης, σε κάθε 

περίπτωση, παρέχεται και εγγύηση καλής λειτουργίας των ανταλλακτικών για ένα (1) έτος ή όση 

παρέχει ο κατασκευαστής του ανταλλακτικού. Σε περίπτωση μη κατάλληλου ανταλλακτικού έχω υπο-

χρέωση να το αντικαταστήσω, ως ανάδοχος, άμεσα με άλλο, σύμφωνα με το άρθρο 8 της συγγραφής 

υποχρεώσεων της Μελέτης.». 

11.4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία θα 

πρέπει να συμπληρωθούν σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην ανωτέρω μελέτη έντυπα οικονομικής 

προσφοράς. 

 

Άρθρο 12ο 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Κατά την υποβολή των προσφορών τους οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό εγκρίθηκε με 

την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β΄ 3698/16. 

11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 

αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέ-

σεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 8 της παρούσας & 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρού-

σας. 

Επισημαίνεται ότι, ως προς τα κριτήρια επιλογής, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα συμπληρώσουν 

την ενότητα α («Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής»). 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσ-

φέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 14 παρ. 3, 

όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) 

υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά για δύο ή περισσότερες ομά-

δες του παρόντος διαγωνισμού και τα κριτήρια επιλογής για κάθε μια από τις ομάδες αυτές είναι διαφο-

ρετικά, ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει ένα τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) για 

κάθε μία από τις ομάδες για τις οποίες υποβάλει προσφορά. 





 

 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και δεν στηρί-

ζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει 

ένα τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ). 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του αλλά στηρίζεται στις ικανό-

τητες ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος ΙΙ Γ), δε-

όντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών, διασφαλίζοντας ότι η 

αναθέτουσα Αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πλη-

ροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότη-

τες των οποίων στηρίζεται. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν το Μέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότη-

τες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς. 

Το ΤΕΥΔ για τον παρόντα Διαγωνισμό συμπληρώνεται από τους υποψήφιους με βάση το έντυπο και τις 

οδηγίες που επισυνάπτονται στο τέλος του ΤΕΥΔ όπως αυτό δίνεται από την παρούσα Διακήρυξη. 

Το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016, μπορεί να υποβληθεί με μόνη την υπογραφή του 

κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 της παρούσης για το σύνολο των φυσι-

κών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 

το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρό-

σωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

Άρθρο 13ο 

Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς 

13.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 3, είτε (α) με κατάθε-

σή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την ημέρα και ώρα του Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή 

προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Γαλατσίου. Σε περίπτω-

ση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφό-

σον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αρ-

γότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας. Ο 

Δήμος Γαλατσίου δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλ-

λονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 

13.2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά του οποί-

ου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. «ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» 

Προσφορά του ………………………………………………………………………………… (επωνυμία προσφέροντος) 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΥΚΛΩΝ & ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  

Αριθ. Διακήρυξης: 20778/13-09-2018 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 27-9-2018 και ώρα 15:00. 

13.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζό-





 

 

μενα στο άρθρο 11 παρ. 2 της παρούσης. 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 της παρούσης. Αν τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον 

κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες 

ενδείξεις και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 

τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 4 της παρούσης. 

Οι τρεις, ως άνω, ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι θα φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. 

13.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομη-

νία υποβολής του άρθρου 3 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Δια-

γωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης. 

13.5. Για τις προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτι-

κό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορ-

ρίπτει ως μη κανονικές. 

13.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα 

ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

13.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 

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

σιοδοτημένο. Στην προσφορά πρέπει να προσδιορίζεται απαραιτήτως η έκταση και το είδος της συμμετο-

χής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και 

ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

13.8. Εναλλακτικές προσφορές & αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την Αναθέ-

τουσα Αρχή και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 14ο 

Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης/αξιολόγησης – Κατακύρωση 

14.1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού παραλάβει τους κατατεθέντες για τον παρόντα Διαγωνισμό 

φακέλους προσφορών, ενημερώνει τους προσφέροντες εγκαίρως και προσηκόντως για την ημερομηνία 

και ώρα αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, έτσι ώστε, εφόσον το επιθυμούν, να παρευ-

ρίσκονται κατά την παρακάτω αναφερόμενη διαδικασία. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξου-

σιοδοτημένων εκπροσώπων τους, προβαίνει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των κατατεθέντων 

προσφορών. Οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 

στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. 

γ) Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγω-

νισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

14.2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω: 

α) αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της κάθε προσφοράς και μονογράφονται οι ξεχωριστοί φάκελοι που 

ευρέθησαν εντός αυτού (φάκελος δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς & οικονομικής προσφοράς). 

β) η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφει 

ανά φύλο όλα τα δικαιολογητικά που ευρέθησαν εντός αυτού. Στη συνέχεια και εφόσον αυτό κριθεί δυ-

νατό από τα μέλη της, ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφο-





 

 

ρές καθώς και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 

γ) στην ίδια συνεδρίαση, εφόσον αυτό είναι εφικτό, η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο των δικαι-

ολογητικών αποσφραγίζει τους φακέλους των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων που τα δικαιολογητι-

κά τους κρίθηκαν επαρκή και αφού τις αξιολογήσει καταχωρεί στο ίδιο πιο πάνω πρακτικό τα αποτελέσ-

ματα του ελέγχου αυτού. Σε περίπτωση που τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού κρίνουν ότι δεν είναι 

εφικτή η αποσφράγιση και αξιολόγηση, στην ίδια συνεδρίαση, των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων, 

διακόπτουν τη συνεδρίαση και ενημερώνουν τους υποψηφίους ότι οι τεχνικές τους προσφορές θα απο-

σφραγισθούν και αξιολογηθούν σε επόμενη συνεδρίαση, για το χρόνο και τον τόπο της οποίας θα ενημε-

ρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως. 

δ) τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, αφού ολοκληρώσουν την αξιολόγηση και των τεχνικών προσφο-

ρών, καταχωρούν στο Πρακτικό τους τα ευρήματά τους και, στην ίδια ή άλλη συνεδρίαση, προχωρούν 

στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων των οποίων τα δικαιο-

λογητικά και οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν επαρκή σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη και τη συνημ-

μένη σ’ αυτή Μελέτη.  

Σε περίπτωση που η αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών γίνει σε άλλη συνεδρία-

ση, ενημερώνονται προς τούτο οι υποψήφιοι, οι δε φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφρα-

γίζονται αλλά τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από τα 

μέλη της Επιτροπής και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί στην ορισθείσα από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού επόμενη συνεδρίασή της. 

Το Πρακτικό (ή τα πρακτικά) της Επιτροπής Διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της και διαβιβάζεται 

στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προκειμένου να εγκριθεί και να αναδειχθεί ο προσωρινός μειο-

δότης. 

ε) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέ-

τουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβα-

λαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Οικονομική Επι-

τροπή) και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

14.3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μειοδότη – Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύμβασης 

A. Μετά την έκδοση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών και 

την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται παρα-

κάτω. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου σε ισχύ από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για 

οποιοδήποτε αδίκημα σχετικό με όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσης. Υπόχρεοι στη προσ-

κόμιση αυτού είναι:  

α) στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, τα φυσικά πρόσωπα, 

β) στην περίπτωση των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών 

(Ομόρρυθμων Εταιρειών και Ετερόρρυθμων Εταιρειών), οι διαχειριστές αυτών & 

γ) στην περίπτωση των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρονται στο τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας 

(Φ.Ε.Κ. Τροποποίησης), το οποίο οφείλουν να καταθέσουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βε-

βαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι 





 

 

καταδίκες που είναι γραμμένες στο ποινικό μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι 

κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του δια-

γωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα 

αφορά τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσης. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την 

ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 

2) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής σε ισχύ από τα οποία να προκύπτει ότι 

δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανά-

λογη κατάσταση και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκα-

θάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές επιχειρήσεις. 

3) Φορολογική ενημερότητα: πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

4) Ασφαλιστική ενημερότητα:  

α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 

οφείλει να καταβάλει εισφορές & 

β) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από τα οποία να προκύπτει ότι 

είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

5) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα 

έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (2) και 

(5) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

6) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασια-

κών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς1. 

7) Όσον αφορά την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας: 

Α. Για τις ΟΜΑΔΕΣ Ε, ΣΤ: 

1. Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο 

πάροχος υπηρεσιών για την εκτέλεση της σύμβασης. 

2. Αναφορά (Πίνακα) του τεχνικού προσωπικού, είτε ανήκει απευθείας στην επιχείρηση του οικονομι-

κού φορέα είτε όχι, με τους τίτλους σπουδών τους και την ειδικότητά τους. 

3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

4. Άδεια λειτουργίας συνεργείου (με την τελευταία τροποποίηση, αν υπάρχει). 

Β. Για την ΟΜΑΔΑ Ε, εκτός των παραπάνω (1-4) και: 

5. Κατάλογος των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία διετία, συνοδευόμενος από πιστοποιη-

τικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών. 

Γ. Για την ΟΜΑΔΑ ΣΤ, εκτός των παραπάνω (1-4) και: 

                                                           
1  Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΕΞ-184471/2018/10001/31.05.2018 έγγραφό της Επιθεώρησης Εργασίας, από την Παρασκευή 25-05-2018 έχει 

ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά 
με την χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες για την διευκόλυνση και την 
άμεση εξυπηρέτηση τους μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου. 
Για τις περιπτώσεις συμμετοχής σε σύναψη δημοσίων συμβάσεων οικονομικών φορέων που δεν απασχολούσαν προσωπικό, για το 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, δεν προκύπτει 
η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2γ' του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
Για την απόδειξη του ανωτέρω λόγου έχει εφαρμογή η παρ.2 του άρθρου 80 του ίδιου νόμου. 





 

 

6. Βεβαίωση εξουσιοδότησης από τον επίσημο αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας των τρι-

κύκλων στη χώρα μας. 

B. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλή-

θηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 

πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς, κατ' ανώτατο όριο 

για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Γ. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 

του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή 

ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Δ. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει 

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Ε. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικ-

νύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 8 της παρούσης ή η πλήρωση μιας ή 

περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 9 της πα-

ρούσης, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016, η διαδικασία μαται-

ώνεται. 

ΣΤ. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. Το πρακτικό με τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαι-

ολογητικών, διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή η οποία έχει την αρμοδιότητα για την απόφαση 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

Ζ. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. 

 

Άρθρο 15ο 

Δικαίωμα άσκησης ενστάσεων 

(σύμφωνα με τα άρθρα 127, 221 & 379 του Ν. 4412/2016) 

15.1. Κατά των πράξεων της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να υποβληθεί ένσταση σύμφωνα με τα παρακά-

τω οριζόμενα: 

 κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημε-

ρομηνία υποβολής των προσφορών, 

 κατά οποιασδήποτε άλλης πράξης της αναθέτουσας αρχής που αφορά αυτόν το Διαγωνισμό η προ-

θεσμία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 





 

 

15.2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα στα άρθρα 127 & 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 

πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

15.3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέ-

τουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον όργανο. 

 

Άρθρο 16ο 

Περιεχόμενο Σύμβασης 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση 

συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και της προσφοράς 

του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις όρων 

που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλά-

χιστον τα εξής: 

 Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους. 

 Τις προβλεπόμενες για τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 

 Τον λόγο για τον οποίο καταρτίζεται. 

 Την συμφωνηθείσα τιμή. 

 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

 Τον τρόπο παραλαβής. 

 Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας. 

 Τον τρόπο επίλυσης διαφορών. 

Η σύμβαση υπογράφεται από τον κ. Δήμαρχο. Η σύμβαση τροποποιείται μόνον όταν αυτό προβλέπεται 

από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση 

των αρμοδίων οργάνων. 

 

Άρθρο 17ο 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Ο ανάδοχος της κάθε σύμβασης, πριν ή κατά την υπογραφή της, οφείλει να καταθέσει στην αναθέτουσα 

αρχή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. Η διάρκεια της κάθε εγγυητικής επιστολής κα-

λής εκτέλεσης θα λήγει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της διάρκειας της κάθε Σύμβασης και η 

αξία της θα είναι ίση με το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

Εάν ο ανάδοχος δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του ως προς την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η 

αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

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. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

 





 

 

Άρθρο 18ο 

Υπογραφή Σύμβασης 

18.1. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης. 

18.2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκ-

πτωτος, 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 προσ-

φορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδι-

κασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 

4412/2016. 

 

Άρθρο 19ο 

Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης – Παράταση ισχύος Σύμβασης 

1. Η διάρκεια της κάθε σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της ή μέχρις εξαντ-

λήσεως του προϋπολογισμού της δαπάνης. 

2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ανα-

θέτουσας αρχής μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 

υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της κάθε σύμ-

βασης. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 

αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 

παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

 

Άρθρο 20ο 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

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

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατι-

κού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώ-

νεται 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. 

 

Άρθρο 21ο 

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

21.1. Η παραλαβή αφενός μεν των ανταλλακτικών και αφετέρου των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται με βάση την πα-

ράγραφο 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, η οποία συντάσσει το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής. 

Η ορθή εκτέλεση και παραλαβή των επιμέρους εργασιών συντήρησης ή των προς προμήθεια ειδών θα 

πιστοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. 

21.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

21.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα προς παραλαβή είδη δεν αντα-

ποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X




 

 

αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι ανα-

φερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

 

Άρθρο 22ο 

Παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης 

1. Όσον αφορά την εκτέλεση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών τακτικής συντήρησης των αυτοκινήτων 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, των λοιπών μεταφορικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των δίκυ-

κλων και τρίκυκλων, του Δήμου Γαλατσίου και της επισκευής ταχογράφων αυτών, η παρακολούθηση και 

η διοίκηση αυτών διενεργείται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Διαχείρισης & 

Συντήρησης Οχημάτων). Η ανωτέρω Υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα 

ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων του/των αναδόχου/ων, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως 

άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 

διάρκειας της σύμβασης. 

2. Η ανωτέρω Υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της, να ορίσει για την παρακολούθηση των ανωτέρω συμβά-

σεων παροχής υπηρεσιών ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της Υπηρεσίας. Σε αυτή την περί-

πτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβα-

σης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση 

του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές 

προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Άρθρο 23ο 

Υπεργολαβία 

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. 

Θα επιτρέπεται μόνο στην ΟΜΑΔΑ Ε (και ειδικότερα στις ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Ε3 (ΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΛΜΑΝ) & Ε4 

(ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ) και στην ΟΜΑΔΑ ΣΤ σε ότι αφορά τη 

συντήρηση των δικύκλων. 

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 υπεργο-

λάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα 

σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 

αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημά-

των της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέ-

τουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. [σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες 

του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη 

διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του]  





 

 

3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 και με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 8 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. 

 

Άρθρο 24ο 

Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 

24.1. Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά με την προσκόμιση, κάθε φορά, λογαριασμού σύμφωνα με την 

πρόοδο των εργασιών. 

Το τιμολόγιο του αναδόχου θα συνοδεύεται, κάθε φορά, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή, σύμφωνα με το άρθρο 19 

της παρούσης Διακήρυξης. 

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας του αναδόχου. 

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την εκάστοτε παραλαβή της εργασίας από την 

αρμόδια υπηρεσία και εφόσον δεν διαπιστωθεί οποιαδήποτε κακοτεχνία ως προς την ποιότητα της εργα-

σίας. 

24.2. Το ποσό της πληρωμής του αναδόχου βαρύνεται κάθε φορά με τις προβλεπόμενες από το Νόμο 

κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 

24.3. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμε-

νη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Άρθρο 25ο  

Απόρριψη παρεχόμενων υπηρεσιών ή προς προμήθεια ειδών 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 220 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 26ο  

Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας (βλέπε επόμενο άρθρο), κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπλη-

ρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρ-

χής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 

όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέ-





 

 

ρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

 

Άρθρο 27ο 

Ανωτέρα βία 

(σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/2016) 

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

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

στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 28ο 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 29ο 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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 ανα-

φέρονται στο άρθρο 8 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 Δικαστη-

ρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

Άρθρο 30ο 

Δωσιδικία – Εφαρμοστέο δίκαιο 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς, διένεξης ή διαφωνίας ήθελε τυχόν προκύψει μεταξύ, αφενός, των Διαγω-

νιζόμενων και αφετέρου του Δήμου, τόσο στο πλαίσιο της διενέργειας του Διαγωνισμού όσο και στο πλαί-

σιο εκτέλεσης της Σύμβασης, η οποία θα υπογραφεί στην περίπτωση ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού και 

ανακήρυξης του Αναδόχου, κατά τόπο αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο 

το ελληνικό. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι 

της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

Άρθρο 31ο 

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 25 (Απόρριψη παρεχόμενων υπηρεσιών ή προς προμήθεια ειδών) και 26 (Κήρυξη οικονομικού 

φορέα εκπτώτου) 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 προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 

του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

Άρθρο 32ο 

Ισχύς των οικονομικών προσφορών – Δυνατότητα παράτασης ισχύος 

32.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη 

ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά, η οποία ορίζει χρονική 

διάρκεια ισχύος μικρότερη του ως άνω προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

32.2. Εάν ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρωθεί εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, ο Δήμος Γαλατσίου 

απευθύνει ερώτημα προς τους προσφέροντες, δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών 

τους, αν αποδέχονται την παράταση για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών. 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εντός πέντε (5) ημερών ότι αποδέχονται την κατά τα ανωτέρω 

παράταση της ισχύος των οικονομικών προσφορών τους, οπότε παραμένουν ως υποψήφιοι, άλλως ότι 

δεν την αποδέχονται, οπότε παύουν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό. Εάν δεν απαντήσουν εντός των 

ανωτέρω πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι αποδέχονται την παράταση. 

Η ανακοίνωση της επιλογής του προσωρινού αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 

προσφοράς του, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησής 

του, η κατακύρωση μπορεί να γίνει στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής κ.ο.κ. 

 

Άρθρο 33ο 

Δημοσιότητα 

Ολόκληρη η Διακήρυξη, το ΤΕΥΔ και η Μελέτη θα αναρτηθούν στο portal του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) (www.eprocurement.gov.gr) και στην επίσημη ιστοσελίδα 

του Δήμου Γαλατσίου (www.galatsi.gov.gr). Επίσης, περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί 

στο διαδικτυακό τόπο της «Διαύγεια» (https://et.diavgeia.gov.gr/f/dimosgalatsiou) και θα δημοσιευθεί σε 

μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του Γαλατσίου. Όσον αφορά το ΤΕΥΔ, προς διευκόλυνση συμπλήρωσής 

του από τους υποψηφίους, θα αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc) στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Δήμου (www.galatsi.gov.gr). 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.galatsi.gov.gr/
https://et.diavgeia.gov.gr/f/dimosgalatsiou
http://www.galatsi.gov.gr/
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ΤΙΤΛΟΣ 

 

 

                                
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                            ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

                      ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

       Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ 

        ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

07/ 18 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΘΩΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

ΚΑ 10.6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικά επιβατικών. 7.822,48€ 

ΚΑ 20.6671.0012 Προμήθεια ανταλλακτικά αυτοκινήτων. 25.638,20€ 

KA 10.6263.0012 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. 8.804,74€ 

ΚΑ 20.6263.0001 Επισκευή - συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού. 23.234,58€ 

 

 

 

CPV 

 

 

34330000-9 
ΟΜΑΔΑ Α  Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 
(ιμάντες, φίλτρα, μπουζί, μπουζοκαλώδια, φρένα επιβατικών αυτοκινήτων) 

31430000-9 ΟΜΑΔΑ Β Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 

34300000-0 ΟΜΑΔΑ Γ Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα – βούρτσες σαρώθρων. 

34300000-0 ΟΜΑΔΑ Δ Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα -Ανταλλακτικά φανοποιείας  

50111000-6 
ΟΜΑΔΑ Ε Υπηρεσίες τακτικής συντήρησης φρένα βαρέως τύπου – κλιματισμός στόλου 
οχημάτων εκτός από πούλμαν– ευθυγράμμιση στόλου οχημάτων 

50000000-5 ΟΜΑΔΑ ΣΤ Υπηρεσίες τακτικού σέρβις στα δίκυκλα και τα τρίκυκλα 

50111000-6 ΟΜΑΔΑ Ζ Υπηρεσίες τακτικού σέρβις του πούλμαν 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 65.500,00 € με Φ.Π.Α.   

ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

           Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ  

            

            

                      

 

 
           ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΝΙΟΥ 
       Πολιτικός Μηχανικός  ΕΜΠ 

  

       Η Αναπληρ.  Προϊστάμενη                              Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

 

 

   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΝΙΟΥ                                                  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         

 Πολιτικός Μηχανικός  ΕΜΠ                                               ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός 

 

ΓΑΛΑΤΣΙ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2 0 1 8 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Γαλατσίου να προβεί στην ετήσια τακτική 

συντήρηση ή βάση χιλιομέτρων προληπτική συντήρηση για το σύνολο των οχημάτων 

(απορριμματοφόρων, φορτηγών, επιβατικών) και μηχανημάτων έργου του Δήμου Γαλατσίου καθώς και 

των μηχανικών μερών τους για την χρονική περίοδο ενός έτους συγκεκριμένα το έτος 2018 και αφορά 

τόσο σε προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών για τακτική συντήρηση που γίνεται στο συνεργείο του 

Δήμου όσο και σε εργασίες για την τακτική συντήρηση που δεν μπορούν να γίνουν από το συνεργείο του 

Δήμου και θα πραγματοποιηθούν σε εξωτερικά συνεργεία (CPV: 31430000-9 Ηλεκτρικοί Συσσωρευτές 

34411000-1 Μέρη και εξαρτήματα μοτοσυκλετών, 34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς 

αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα, 34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και 

τους κινητήρες τους, 34322000-0 Φρένα και μέρη τους, 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και 

συντήρησης , 50111000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης στόλου οχημάτων). Για τη 

σύνταξη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ελήφθησαν υπ’ όψη οι προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας του 

κάθε οχήματος, το κόστος συντήρησής του, οι βλάβες που μπορεί να προκύψουν κατά την συμπλήρωση 

ορισμένων χιλιομέτρων, τα αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται με τη συμπλήρωση των χιλιομέτρων ή 

ωρών λειτουργίας των υπερκατασκευών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η 

προμήθεια ανταλλακτικών και η εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης τους, κρίνεται απαραίτητη για την 

εύρυθμη λειτουργία του στόλου οχημάτων και μηχ/των έργου, τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς 

τους καθώς και για την ασφάλεια των οδηγών – χειριστών τους. Ο Δήμος Γαλατσίου διαθέτει 47 

σαράντα επτά συνολικά οχήματα - μηχανήματα έργου διαφόρων τύπων και εργοστασίων κατασκευής, 

όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. Τα οχήματα έχουν χωριστεί σε 8 κατηγορίες, 

ανάλογα με το είδος του οχήματος όπως φαίνεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

Τα υπό προμήθεια υλικά εξαρτήματα- ανταλλακτικά ανά ομάδα είναι:  

1. Φίλτρα, ιμάντες, μπουζί μπουζοκαλώδια για όλα τα οχήματα (δηλ. για απορριμματοφόρα 

μηχανήματα έργου επιβατικά πούλμαν και επιβατικά οχήματα ) και ανταλλακτικά για τα φρένα των 

επιβατικών οχημάτων μόνο. 

2. Μπαταρίες για όλα τα οχήματα.  

3. Αναλώσιμα (βούρτσες) για μηχανοκίνητα σάρωθρα. 

4. Ανταλλακτικά εξαρτήματα φανοποιείας όλων των οχημάτων. 

 

   

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ        7 /2018 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟ-

ΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  

ΤΜΗΜΑ : 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :    65.500,00€ με Φ.Π.Α. 
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5. Φρένα για βαρέως τύπου οχήματα (για απορριμματοφόρα και μηχανήματα έργου), η τοποθέτησή 

τους (έλεγχος, ρύθμιση, συντήρηση, επισκευή). 

6. Ανταλλακτικά  για το τακτικό σέρβις του πούλμαν και η εργασία τοποθέτησή τους.  

7. Ανταλλακτικά  για το τακτικό σέρβις στα δίκυκλα και στα τρίκυκλα και η εργασία τοποθέτησή τους  

Τα συνεργεία του Δήμου έχουν την δυνατότητα να κάνουν εν μέρει την πρωτοβάθμια συντήρηση και το-

ποθέτηση ανταλλακτικών, δηλαδή την αλλαγή ορισμένων φίλτρων, μπαταριών, αναλώσιμων (βούρτσες) 

για μηχανοκίνητα σάρωθρα κ.λ.π.  

Οι εργασίες συντήρησης-επισκευής και τοποθέτησης των υπό προμήθεια υλικών, οι οποίες δε θα γίνουν 

από τα συνεργεία του Δήμου, είναι:  

1. Η εργασία τακτικού σέρβις του πούλμαν που δεν μπορεί να γίνει από το συνεργείο του Δήμου λόγω 

έλλειψης υποδομής. 

2. Η εργασία τακτικού σέρβις για τα δίκυκλα και τα τρίκυκλα που δεν μπορούν να γίνουν από το 

συνεργείο του Δήμου λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας. 

3. Η εργασία ελέγχου ρύθμισης και επισκευής φρένων  των βαρέως τύπου οχημάτων λόγω έλλειψης 

υποδομής. 

H προμήθεια και οι εργασίες σε εξωτερικά συνεργεία θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147 Ά). 

Οι υποψήφιοι θα δώσουν την έκπτωση τους επί των τιμών των ανταλλακτικών και εργασιών όπως 

φαίνονται σε κάθε παράρτημα ανά ομάδες. Ειδικότερα :  

Η προσφορά στην ομάδα Ε θα συμπεριλαμβάνει και τις τέσσερεις υποομάδες Ε1, Ε2, Ε3 και Ε4  

Η προσφορά στην ομάδα ΣΤ θα συμπεριλαμβάνει και τις τέσσερεις υποομάδες ΣΤ1, ΣΤ2, ΣΤ3 και ΣΤ4  

Η προσφορά στην ομάδα Ζ θα συμπεριλαμβάνει και τις δύο υποομάδες Ζ1 και Ζ2  

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσό-

τερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών – υπηρεσιών του προϋπολογισμού, όμως υποχρεούται να 

προμηθεύσει όλα ανεξαιρέτως τα είδη της προμήθειας και εργασίας κάθε ομάδας επί ποινή αποκλεισμού. 

Συγκεκριμένα η έκπτωση θα δοθεί επί όλων των τιμών που δίνονται στην μελέτη ανά εξάρτημα – 

ανταλλακτικό και εργασία στο κάθε παράρτημα της εκάστοτε ομάδας. Τα ποσά που αναφέρονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο οχήματος και 

μηχανήματος. Η διάθεση και κατανομή τόσο των προαναφερόμενων ποσών, όσο και του συνολικού 

προϋπολογισμού θα γίνει ανά ομάδα βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα 

εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Οι διαγωνιζόμενοι στην οικονομική τους προσφορά θα 

συμπληρώσουν τα έντυπα προσφοράς για την αντίστοιχη ομάδα που τους ενδιαφέρει συμπληρώνοντας επί 

ποινή αποκλεισμού όλες ανεξαιρέτως τις τιμές για κάθε ενδεικτικό ανταλλακτικό ή εργασία της εκάστοτε 

ομάδας, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα μελέτη. Μειοδότης θα αναδεικνύεται αυτός που θα 

προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των τιμών των ενδεικτικών ειδών της κάθε ομάδας. Το τελικό 

ποσό της σύμβασης ή των συμβάσεων θα φθάνει στο ύψος της κάθε ομάδας στην οποία έλαβε μέρος ο 

ανάδοχος.  

Η σύβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της για 12 μήνες η/και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της, 

μπορεί όμως να παραταθεί η χρονική της διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο ο Δήμος, ώστε να 

συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, η και μέχρι την διενέργεια του 

επόμενου διαγωνισμού και πάντως όχι πέρα του τριμήνου, µε τις προϋποθέσεις και τις εκπτώσεις που 

προβλέπονται στην σχετική νομοθεσία. 

Οι δαπάνες θα βαρύνουν τους παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018: 

ΚΑ 10.6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών επιβατικών. 7.822,48€ 

ΚΑ 20.6671.0012 Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων. 25.638,20€ 
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KA 10.6263.0012 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. 8.804,74€ 

ΚΑ 20.6263.0001 Επισκευή - συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού. 23.234,58€ 

Η προμήθεια μπορεί  να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο. Η προσφορά 

που θα υποβληθεί κατά την δημοπρασία δεσμεύει τον μειοδότη μέχρι περαιώσεως της σύμβασης 

ανεξάρτητα τυχόν ανατιμήσεων.  

Όλα τα υπό προμήθεια υλικά θα ακολουθούν τις σχετικές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και τα 

σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 

Οι ομάδες διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

Α.ΟΜΑΔΑ  – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ – ΜΠΟΥΖΙ – ΙΜΑΝΤΕΣ – ΦΡΕΝΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά πάσης φύσεως θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, μπορούν δε να 

είναι είτε γνήσια του εργοστασίου κατασκευής κάθε οχήματος και μηχανήματος έργου, είτε εφάμιλλης 

ποιότητας από ανεξάρτητους κατασκευαστές.          

Ως γνήσια, σύμφωνα με τον κανονισμό ( ΕΚ ) αριθ. 1400/2002 ορίζονται τα ανταλλακτικά της ίδιας 

ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του οχήματος -  μηχανήματος 

έργου, και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο 

εκάστοτε κατασκευαστής  οχήματος -  μηχανήματος έργου για το συγκεκριμένο όχημα – μηχάνημα 

έργου.         

Ως εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα και πάλι με τον κανονισμό ( ΕΚ ) αριθ. 1400/2002,  ορίζονται τα 

ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να 

πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη 

συναρμολόγηση του οχήματος – μηχανήματος έργου από τον κατασκευαστή του. Ο προϋπολογισμός 

των υλικών που φαίνεται παρακάτω συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της υπηρεσίας του 

Δήμου καθώς και την έρευνα αγοράς που έγινε.  

(CPV 34330000-9)  Κ.Α. 10.6671.0001  με 4.824,84€ - Κ.Α.  20.6671.0012 με 7.770,84€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α  12.595,68€ με ΦΠΑ 24% 

Β.ΟΜΑΔΑ  – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ, ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 

Οι μπαταρίες θα είναι αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου, θα παρουσιάζουν υψηλή μηχανική-

χημική θερμική αντοχή, χαμηλή εσωτερική αντίσταση, αντίσταση σε πλήρη εκφόρτιση και μεγάλη 

διάρκεια ζωής και θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕ (ΑΗ) 4ΑΗ 60ΑΗ 80ΑΗ 100ΑΗ 140ΑΗ 180ΑΗ 200ΑΗ 

Οι μπαταρίες θα πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας 12 μηνών. Στις μπαταρίες θα αναγράφεται 

η ημερομηνία κατασκευής σε ευκρινές σημείο και η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το διάστημα των 10 

μηνών. Ο προϋπολογισμός των μπαταριών που φαίνεται παρακάτω συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη 

τις ανάγκες της υπηρεσίας του Δήμου καθώς και την έρευνα αγοράς που έγινε.  

(CPV 31430000-9)  Κ.Α. 10.6671.001 με 1.377,64€  - Κ.Α. 20.6671.0012 με 6.622,36€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β  8.000,00€ με ΦΠΑ 24% 

Γ.ΟΜΑΔΑ -    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΩΘΡΑ (ΒΟΥΡΤΣΕΣ)  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) 

ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για προμήθεια αναλώσιμων 

(βούρτσες) για σάρωθρα κεντρικές και πλευρικές. Τα δύο αυτοκινούμενα σάρωθρα του Δήμου για οποία 

πρόκειται να προμηθευτούμε τα εν λόγω υλικά φαίνονται στον πίνακα Α των οχημάτων του Δήμου κατά 

συνέπεια τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να μπορούν να τοποθετηθούν και να είναι πλήρως 

λειτουργικά για τα οχήματα που διαθέτουμε. Ειδικότερα οι προς προμήθεια βούρτσες θα έχουν τις 

παρακάτω προδιαγραφές ανά τεμάχιο 
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1) Περιστροφική βούρτσα Φ700mm μικτή (νάιλον και σύρμα) επί πλαστικής βάσης 

2) Περιστροφική βούρτσα Φ325mm συρμάτινη  επί πλαστικής βάσης 

ή Περιστροφική βούρτσα Φ325mm συρμάτινη  επί ξύλινης βάσης 

(CPV 34300000-0)  Κ.Α. 20.6671.0012 με 2.065,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ  2.065,00€ με ΦΠΑ 24% 

Δ. ΟΜΑΔΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά πάσης φύσεως θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, μπορούν δε να 

είναι είτε γνήσια του εργοστασίου κατασκευής κάθε οχήματος και μηχανήματος έργου, είτε εφάμιλλης 

ποιότητας από ανεξάρτητους κατασκευαστές.   Να μην είναι διαλογής ή μεταχειρισμένα εκτός αν, για 

λόγους Δημοσίου συμφέροντος, συναινεί ο Δήμος στην προμήθεια τους 

Ως γνήσια, σύμφωνα με τον κανονισμό ( ΕΚ ) αριθ. 1400/2002 ορίζονται τα ανταλλακτικά της ίδιας 

ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του οχήματος -  μηχανήματος 

έργου, και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο 

εκάστοτε κατασκευαστής  οχήματος -  μηχανήματος έργου για το συγκεκριμένο όχημα – μηχάνημα 

έργου.         

Ως εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα και πάλι με τον κανονισμό ( ΕΚ ) αριθ. 1400/2002,  ορίζονται τα 

ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να 

πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη 

συναρμολόγηση του οχήματος – μηχανήματος έργου από τον κατασκευαστή του. Ο προϋπολογισμός 

των υλικών που φαίνεται παρακάτω συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της υπηρεσίας του 

Δήμου καθώς και την έρευνα αγοράς που έγινε.  

(CPV 34300000-0)  Κ.Α. 10.6671.001 με 1.620,00€   Κ.Α. 20.6671.0012 με 9.180,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 10.800,00€ με ΦΠΑ 24% 

Ε.ΟΜΑΔΑ  – ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ 

ΤΥΠΟΥ  - ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 

ΤΟ ΠΟΥΛΜΑΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) 

Ο υποψήφιος θα έχει συνεργείο με έδρα εντός ορίων νομού Αττικής.  

Ε1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ   

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά πάσης φύσεως θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, μπορούν δε να 

είναι είτε γνήσια του εργοστασίου κατασκευής κάθε οχήματος και μηχανήματος έργου, είτε εφάμιλλης 

ποιότητας από ανεξάρτητους κατασκευαστές.          

Ως γνήσια, σύμφωνα με τον κανονισμό ( ΕΚ ) αριθ. 1400/2002 ορίζονται τα ανταλλακτικά της ίδιας 

ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του οχήματος -  μηχανήματος 

έργου, και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο 

εκάστοτε κατασκευαστής  οχήματος -  μηχανήματος έργου για το συγκεκριμένο όχημα – μηχάνημα 

έργου.         

Ως εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα και πάλι με τον κανονισμό ( ΕΚ ) αριθ. 1400/2002,  ορίζονται τα 

ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να 

πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη 

συναρμολόγηση του οχήματος – μηχανήματος έργου από τον κατασκευαστή του. Ο προϋπολογισμός 

των υλικών που φαίνεται παρακάτω συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της υπηρεσίας του 

Δήμου καθώς και την έρευνα αγοράς που έγινε.  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 10.393,21€ χωρίς ΦΠΑ - ΣΥΝΟΛΟ 12.887,58€ με ΦΠΑ 24% 
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Ε2. ΕΛΕΓΧΟΣ – ΡΥΘΜΙΣΗ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ   

Για την εργασία ελέγχου και ρύθμισης των φρένων απαιτείται το μέγιστο 2,5h για την ολοκλήρωση της 

ανά όχημα, το κόστος ανέρχεται στα 30,0€/ ανά άξονα. Για την επισκευή φρένων απαιτείται μία ημέρα 

(δηλ. 8h) για την ολοκλήρωση της ανά όχημα και το κόστος ανέρχεται στα 60,0€/ανά άξονα οχήματος 

βαρέως τύπου.   

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΡΥΘΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5.403,23€ χωρίς ΦΠΑ - ΣΥΝΟΛΟ 6.700,00€ με ΦΠΑ 24% 

Ε3. ΕΛΕΓΧΟΣ –  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 

ΤΟ ΠΟΥΛΜΑΝ) 

Για την εργασία ελέγχου και συντήρησης του κλιματισμού των οχημάτων από εξωτερικό συνεργείο όταν 

το όχημα διαθέτει air-condition απαιτείται 1,5h για την ολοκλήρωσή της, περιλαμβάνει τον καθαρισμό 

του μαζί με την απολύμανση του και το κόστος ανέρχεται στα 45,0€ ολοκληρωμένη. Για τα οχήματα που 

δεν διαθέτουν air-condition απαιτείται πάλι 1,5h για την ολοκλήρωση της ανά όχημα περιλαμβάνει τον 

καθαρισμό του μαζί με το φίλτρο και το κόστος ανέρχεται στα 30,0€ ολοκληρωμένη. 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.451,61€ χωρίς ΦΠΑ - ΣΥΝΟΛΟ 1.800,00€ με ΦΠΑ 24% 

Ε4. ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ    

Για την εργασία ευθυγράμμισης των οχημάτων από εξωτερικό υπολογίζεται η τιμή των 65,0€ 

ολοκληρωμένη για οχήματα των 7,5tn και άνω, 55,0€ ολοκληρωμένη για ημιφορτηγά και οχήματα έως 

6,5tn   και 45,0€ ολοκληρωμένη για τα επιβατικά και απαιτείται 1,5h για την ολοκλήρωση της ανά όχημα  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2.199,19€ χωρίς ΦΠΑ - ΣΥΝΟΛΟ 2.727,00€ με ΦΠΑ 24% 

Η τιμή ανά ώρα εργασίας διαμορφώθηκε μετά από έρευνα της Υπηρεσίας και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. 

(CPV 50111000-6)    K.A. 10.6263.0012 με 880,00€  K.A. 20.6263.0001 με 23.234,58 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε  (Ε1 +Ε2 + Ε3 +Ε4)   24.114,58€ με ΦΠΑ 24% 

ΣΤ .ΟΜΑΔΑ -   ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ) 

Ο υποψήφιος θα έχει συνεργείο με έδρα εντός ορίων νομού Αττικής.  

ΣΤ1  – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ – ΜΠΟΥΖΙ – ΚΑΔΕΝΕΣ – ΦΡΕΝΑ ΚΛΠ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ  

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά πάσης φύσεως θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, μπορούν δε να 

είναι είτε γνήσια του εργοστασίου κατασκευής κάθε δικύκλου και τρικύκλου, είτε εφάμιλλης ποιότητας 

από ανεξάρτητους κατασκευαστές.          

Ως γνήσια, σύμφωνα με τον κανονισμό ( ΕΚ ) αριθ. 1400/2002 ορίζονται τα ανταλλακτικά της ίδιας 

ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του οχήματος -  μηχανήματος 

έργου, και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο 

εκάστοτε κατασκευαστής  οχήματος -  μηχανήματος έργου για το συγκεκριμένο όχημα – μηχάνημα 

έργου.         

Ως εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα και πάλι με τον κανονισμό ( ΕΚ ) αριθ. 1400/2002,  ορίζονται τα 

ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να 

πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη 

συναρμολόγηση του οχήματος – μηχανήματος έργου από τον κατασκευαστή του. Ο προϋπολογισμός 

των υλικών που φαίνεται παρακάτω συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της υπηρεσίας του 

Δήμου καθώς και την έρευνα αγοράς που έγινε.  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.532,26€ χωρίς ΦΠΑ - ΣΥΝΟΛΟ 1.900,00€ με ΦΠΑ 24% 

ΣΤ2  – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ  

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά πάσης φύσεως θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, μπορούν δε να 

είναι είτε γνήσια του εργοστασίου κατασκευής κάθε δικύκλου και τρικύκλου, είτε εφάμιλλης ποιότητας 
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από ανεξάρτητους κατασκευαστές. Να μην είναι διαλογής ή μεταχειρισμένα εκτός αν, για λόγους 

Δημοσίου συμφέροντος, συναινεί ο Δήμος στην προμήθεια τους 

Ως γνήσια, σύμφωνα με τον κανονισμό ( ΕΚ ) αριθ. 1400/2002 ορίζονται τα ανταλλακτικά της ίδιας 

ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του οχήματος -  μηχανήματος 

έργου, και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο 

εκάστοτε κατασκευαστής  οχήματος -  μηχανήματος έργου για το συγκεκριμένο όχημα – μηχάνημα 

έργου.         

Ως εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα και πάλι με τον κανονισμό ( ΕΚ ) αριθ. 1400/2002,  ορίζονται τα 

ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να 

πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη 

συναρμολόγηση του οχήματος – μηχανήματος έργου από τον κατασκευαστή του. Ο προϋπολογισμός 

των υλικών που φαίνεται παρακάτω συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της υπηρεσίας του 

Δήμου καθώς και την έρευνα αγοράς που έγινε.  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.290,32€ χωρίς ΦΠΑ - ΣΥΝΟΛΟ 1.600,00€ με ΦΠΑ 24% 

ΣΤ3. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ – ΜΠΟΥΖΙ – ΚΑΔΕΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΑ , ΤΡΙΚΥΚΛΑ 

Για τον εργασία τοποθέτησης φίλτρων – μπουζί – καδένας από εξωτερικό συνεργείο υπολογίζεται η τιμή 

των 35,0€/h και απαιτείται μία ώρα εργασίας  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 403,23€ χωρίς ΦΠΑ - ΣΥΝΟΛΟ 500,00€ με ΦΠΑ 24% 

ΣΤ4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΑ , ΤΡΙΚΥΚΛΑ    

Για την εργασία ελέγχου και επισκευής φρένων δίκυκλων τρικύκλων από εξωτερικό συνεργείο 

υπολογίζεται η τιμή των 35,0€/h και απαιτείται μία ώρα εργασίας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ώρες εργασίας  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 403,23€ χωρίς ΦΠΑ - ΣΥΝΟΛΟ 500,00€ με ΦΠΑ 24% 

Η τιμή ανά ώρα εργασίας διαμορφώθηκε μετά από έρευνα της Υπηρεσίας και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. 

(CPV 50000000-5)   K.A. 10.6263.0012 με 4.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ (ΣΤ1 +ΣΤ2 + ΣΤ3 +ΣΤ4)  4.500,00€ με ΦΠΑ 24% 

Ζ .ΟΜΑΔΑ -    ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΤΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ) 

Ο υποψήφιος θα έχει συνεργείο με έδρα εντός ορίων νομού Αττικής.  

Ζ1  – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΤΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά πάσης φύσεως θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, δηλ. να είναι τα 

γνήσια του εργοστασίου κατασκευής.          

Ως γνήσια, σύμφωνα με τον κανονισμό ( ΕΚ ) αριθ. 1400/2002 ορίζονται τα ανταλλακτικά της ίδιας 

ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του οχήματος -  μηχανήματος 

έργου, και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο 

εκάστοτε κατασκευαστής  οχήματος -  μηχανήματος έργου για το συγκεκριμένο όχημα – μηχάνημα 

έργου.         

Ο προϋπολογισμός των υλικών που φαίνεται παρακάτω συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 

της υπηρεσίας του Δήμου καθώς και την έρευνα αγοράς που έγινε.  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.945,89€ χωρίς ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 2.412,90€ με ΦΠΑ 24% 

Ζ2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ –ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΝΩΝ – 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Για τον εργασία τοποθέτησης των ανταλλακτικών φίλτρων φρένων κλπ από εξωτερικό συνεργείο υπολο-

γίζεται η τιμή των 48,00€/h και υπολογίζεται σύμφωνα με την διάρκεια της στο αντίστοιχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ  
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ΑΘΡΟΙΣΜΑ 816,00€ χωρίς ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 1.011,84€ με ΦΠΑ 24% 

Η τιμή ανά ώρα εργασίας διαμορφώθηκε μετά από έρευνα της Υπηρεσίας και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. 

(CPV 50111000-6 )  K.A. 10.6263.0012 με 3.424,74€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ (Ζ1+Ζ2) 3.424,74€ με ΦΠΑ 24% 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
Ο Δήμος Γαλατσίου ενδιαφέρεται να διασφαλίσει πρωτίστως την ποιότητα και τις τιμές των 

ανταλλακτικών. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα ζητούνται ανταλλακτικά γνήσια των εργοστασίων 

κατασκευής των οχημάτων ή εφάμιλλα σύμφωνα με την 1400/2002 και 461/2010  οδηγία της Ε.Ε. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν σε έντυπη μορφή πίνακα σε έντυπο της εταιρείας τους με τα 

ανταλλακτικά τα οποία προσφέρουν στον διαγωνισμό όπου θα αναφέρεται ο αριθμός (PART 

NUMBER) και το εργοστάσιο των προσφερόμενων ανταλλακτικών, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΌΛΟΚΛΗΡΟ τον 

τιμοκατάλογο της εταιρείας τους όπου θα συμπεριλαμβάνονται και τα ανταλλακτικά τα οποία 

προσφέρουν στο διαγωνισμό σε ψηφιακή μορφή. 

 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν στις προσφορές τους κατάλογο – prospectus / ή και 

τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή του ανταλλακτικού ή του επίσημου αντιπρόσωπου του στη χώρα. 

Τα κατατιθέμενα Prospectus/ ή και τεχνικά φυλλάδια, η παρουσία των οποίων είναι υποχρεωτικό στις 

τεχνικές προσφορές για τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 

αναγράφονται στις προσφορές. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τη 

γνησιότητα ή το εφάμιλλο τους αλλά και την καταλληλόλητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών με 

υπεύθυνη δήλωση. 

Προκειμένου ο Δήμος να είναι βέβαιος ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην ομαλή τροφοδότηση του 

Δήμου με ανταλλακτικά καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης  από τους υποψήφιους αναδόχους 

απαιτείται  η κατάθεση  με ποινή αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης που θα αναφέρει τα εξής :  «Τα 

υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια του κατασκευαστικού οίκου ή 

εφάμιλλα εφόσον αυτά καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή κατά την έννοια του 

κανονισμού ΕΚ 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010 και άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι 

μεταχειρισμένα) , χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Επίσης σε κάθε περίπτωση παρέχεται και εγγύηση καλής 

λειτουργίας των ανταλλακτικών για ένα έτος ή όση παρέχει ο κατασκευαστής του ανταλλακτικού. Σε 

περίπτωση μη κατάλληλου ανταλλακτικού έχω την υποχρέωση ως ανάδοχος να το αντικαταστήσω 

άμεσα με άλλο.» 

Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, η άμεση αποκατάσταση των βλαβών 

είναι αναγκαία προκειμένου να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας του 

Δήμου και τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία θα πρέπει οι χρόνοι παράδοσης των ανταλλακτικών να 

είναι σχετικά μικροί. Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις (5) πέντε 

εργάσιμες ημέρες Σε περίπτωση που οι εταιρείες δεν έχουν απόθεμα λόγω αντικειμενικής αδυναμίας ο 

χρόνος θα παρατείνεται ύστερα από συνεννόηση με την υπηρεσία και μέχρι (10) δέκα εργάσιμες 

ημέρες. Σε εξαιρετική περίπτωση πχ. όταν το ανταλλακτικό δεν παράγεται πλέον ή δεν υπάρχει απόθεμα 

στο εργοστάσιο, ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται ύστερα από έγκριση της υπηρεσίας.  Για το λόγω 

αυτό οι υποψήφιοι ανάδοχοι  θα πρέπει να καταθέσουν  υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται 

ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών που σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 

αυτόν που αναφέρεται παραπάνω.  

Ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι) υποχρεούται να αναλάβει με δικά του έξοδα την μεταφορά των 

ανταλλακτικών στο αμαξοστάσιο του Δήμου ή στα συνεργεία επισκευής με τα οποία συνεργάζεται ο 
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Δήμος  κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας που θα προκύπτει μετά από κάθε βλάβη ή προληπτική 

συντήρηση του κάθε οχήματος. 

 Συνοψίζοντας στην τεχνική τους προσφορά οι υποψήφιοι προμηθευτές των ομάδων Α,Β και Δ της 

παρούσας μελέτης πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν τα κάτωθι:  

α) Εγγραφή στο εμπορικό επιμελητήριο για αντίστοιχο εμπόριο 

β) Κατάλογο – prospectus / ή και τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή του ανταλλακτικού ή του 

επίσημου αντιπρόσωπου του στη χώρα. 

γ) Πίνακα σε έντυπο της εταιρείας τους με τα ανταλλακτικά τα οποία προσφέρουν στον διαγωνισμό 

όπου θα αναφέρεται ο αριθμός (PART NUMBER) και το εργοστάσιο των προσφερόμενων ανταλλακτικών 

σε έντυπη μορφή, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΌΛΟΚΛΗΡΟ τον τιμοκατάλογο της εταιρείας τους όπου θα 

συμπεριλαμβάνονται και τα ανταλλακτικά τα οποία προσφέρουν στο διαγωνισμό σε ψηφιακή μορφή. 

δ) EN ISO 9001 του οίκου κατασκευής  των υπό προμήθεια υλικών 

ε)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί διαθεσιμότητας και άμεσης διάθεσης ανταλλακτικών 

σύμφωνα με τους χρόνους παράδοσης που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, ώστε 

ο ανάδοχος να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δήμο. 

στ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και 

απαιτήσεων και έχει σχηματίσει πλήρη εικόνα για το είδος και τον τύπο των οχημάτων 

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι «Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 

τα γνήσια του κατασκευαστικού οίκου ή εφάμιλλα εφόσον αυτά καλύπτουν τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή κατά την έννοια του κανονισμού ΕΚ 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010 και 

άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα) , χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Επίσης σε κάθε 

περίπτωση παρέχεται και εγγύηση καλής λειτουργίας των ανταλλακτικών για ένα έτος ή όση παρέχει ο 

κατασκευαστής του ανταλλακτικού. Σε περίπτωση μη κατάλληλου ανταλλακτικού έχω την υποχρέωση 

ως ανάδοχος να το αντικαταστήσω άμεσα με άλλο.» 

Ειδικά για  τις μπαταρίες θα κατατεθεί επιπλέων   

η) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι «Οι μπαταρίες θα είναι κλειστού τύπου σφραγισμένες με 

τα υγρά τους για  όλους τους τύπους που ζητούνται στην παρούσα μελέτη.» 

Στην τεχνική τους προσφορά οι υποψήφιοι προμηθευτές της ομάδας Γ της παρούσας μελέτης πρέπει επί 

ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν  

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προς προμήθεια είδη θα συμφωνούν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

μελέτης . 

β) Πίνακα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τις προσφερόμενες βούρτσες για κάθε σάρωθρο. 

γ) Εγγραφή στο εμπορικό επιμελητήριο για αντίστοιχο εμπόριο 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  κριτήρια τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων ανά ομάδα της παρούσας 

μελέτης αποτελούν τα παρακάτω 

Για την προμήθεια ανταλλακτικών δηλ. ΟΜΑΔΕΣ Α,Β,Γ,Δ, 

α) EN ISO 9001 του προμηθευτή   

Για τις εργασίες τακτικής συντήρησης οχημάτων, τρίκυκλων, δίκυκλων δηλ. ΟΜΑΔΕΣ Ε, ΣΤ ΚΑΙ Ζ   

α) Μια έκθεση (Δήλωση) με πλήρη αναφορά στην έδρα, στην επιφάνεια του συνεργείου και στον 

απαιτούμενο εξοπλισμό για τις αντίστοιχες εργασίες που θα εκτελούνται. 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος  

γ) Άδεια λειτουργίας συνεργείου (με την τελευταία τροποποίηση αν υπάρχει) 
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δ) Τον πλήρη κατάλογος του προσωπικού που απασχολεί για τις αντίστοιχες εργασίες που θα 

πραγματοποιεί με το δίπλωμα και την ειδικότητά του. 

Συμπληρωματικά για την ΟΜΑΔΑ Ε εκτός των παραπάνω α, β, γ, δ επιπλέον 

ε) Λίστα με τις εκτελεσμένες από τον μειοδότη παρόμοιες εργασίες τα δύο (2) τελευταία έτη που θα 

συνοδεύεται με τον πίνακα των αντίστοιχων εργασιών με τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 

Επίσης για την τακτική συντήρηση των δίκυκλων τρίκυκλων δηλ. ΟΜΑΔΑ ΣΤ  εκτός των παραπάνω α, β, 

γ, δ επιπλέον  

στ) Βεβαίωση  εξουσιοδότησης από τον επίσημο αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας των 

τρίκυκλων στην χώρα μας.  

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει εκτελέσει παρόμοιες εργασίες τα δύο (2) τελευταία έτη. 

Τέλος συμπληρωματικά για την τακτική συντήρηση του Πούλμαν δηλ. ΟΜΑΔΑ Ζ  εκτός των παραπάνω α, 

β, γ, δ επιπλέον τα ακόλουθα   

η) EN ISO 9001 & EN ISO 14001 του συνεργείου που θα αναλάβει τις εργασίες σχετικές με την 

συντήρηση του πούλμαν 

ΓΑΛΑΤΣΙ     12 / 02  /2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  

ΑΝΑ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 
 





 

 

 
 

                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

               ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

               ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ 
            

ΤΜΗΜΑ : 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

          
                  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  
                  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
24% ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 
Κ.Α. 

Α ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ – ΜΠΟΥΖΙ – ΙΜΑΝΤΕΣ – ΦΡΕΝΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ  10.157,81 € 2.437,87 € 12.595,68 € 
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Β ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ 6.451,61 € 1.548,39 € 8.000,00 € 

Γ ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΩΘΡΑ (ΒΟΥΡΤΣΕΣ) 1.665,32 € 399,68 € 2.065,00 € 

Δ ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ  8.709,68 € 2.090,32 € 10.800,00 € 

Ε ΟΜΑΔΑ  

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - 
ΚΛΙΜΑΤΙ-ΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΟΥΛΜΑΝ  - ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ  

19.447,24 € 4.667,34 € 24.114,58 € 
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ   

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε3 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟ 

ΠΟΥΛΜΑΝ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε4 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ  

ΣΤ ΟΜΑΔΑ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ  

3.629,03 € 870,97 € 4.500,00 € 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤ1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ – ΜΠΟΥΖΙ – ΚΑΔΕΝΕΣ – ΦΡΕΝΑ ΚΛΠ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ  

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤ2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ  

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤ3 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ – ΜΠΟΥΖΙ – ΚΑΔΕΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ  

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤ4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ    

Ζ ΟΜΑΔΑ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΤΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ  2.761,89 € 662,85 € 3.424,74 € 





 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ζ1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΤΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑΖ2 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ –ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΝΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ 

ΣΥΝΟΛΑ 52.822,58 € 12.677,42 € 65.500,00 € 
  

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
ΑΝΑ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ        

 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας   

Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής είναι ο καθορισμός των όρων βάσει των οποίων θα διενεργηθεί 

από το Δήμο Γαλατσίου η ΤΑΚΤΙΚΉ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ στην οποία συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαραίτητων  ανταλλακτικών και 

αναλώσιμων και η τοποθέτηση τους για την ετήσια ή βάση χιλιομέτρων, προληπτική συντήρηση από το 

συνεργείο του δήμου ή από εξωτερικά συνεργεία καθώς και των μηχανικών μερών τους για την χρονική 

περίοδο ενός έτους . 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις  

Η  εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από :  

α. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147 Ά). 

β. Τις σχετικές διατάξεις  του Ν. 3861/2010  

γ. Τις πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017.  

δ. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006  

ε. Τον Ν. 3852/ 2010 

στ. Τον Ν. 3886/2010  

ζ. Τον Ν. 4281/2014  

η. Τον Ν. 4250/2014 και κυρίως το άρθρο 1   

Άρθρο 3ο  : Συμβατικά στοιχεία προμήθειας  

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:  

α) Σύμβαση  

β) Διακήρυξη δημοπρασίας  

γ) Προϋπολογισμός  

δ) Συγγραφή υποχρεώσεων  

ε) Τεχνική περιγραφή.  

 

   

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ        7 /2018 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟ-

ΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  

ΤΜΗΜΑ : 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :    65.500,00€ με Φ.Π.Α. 
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στ) Προσφορά   

Άρθρο 4ο : Εγγυήσεις  

Θα προσκομιστεί εγγυητική καλής και πιστής εκτέλεσης της σύμβασης και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 

πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής συμβατικής αξίας που θα κατακυρωθεί.   

Άρθρο 5ο  : Υπογραφή σύμβασης  

Ο ανάδοχος, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 10 

μέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να υπογράψει τη 

σύμβαση και  να καταθέσει  την κατά το άρθρο 4 της παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 

προμήθειας. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της. Ο ανάδοχος μπορεί να 

προσέλθει το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από την κοινοποίηση αυτή όμως τότε η προθεσμία παράδοσης 

των υλικών αρχίζει μετά 10 μέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης . Κατά τα λοιπά ως την κείμενη 

νομοθεσία. Επισημαίνεται δε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επιτρέπεται η τροποποίηση της 

αρχικής σύμβασης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, στις οποίες η αναθέτουσα αρχή δεν απαιτείται να 

ακολουθήσει εκ νέου διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Άρθρο 6ο  : Προσφορά αναδόχου   

ΘΕΜΑ:  «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΛΟΙΠΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟ-ΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»                    

Προϋπολογισμός: 65.500,00€  

Οι προσφερόμενες τιμές, τόσο για τα ανταλλακτικά όσο και για τις εργασίες τοποθέτησής τους, είναι 

σταθερές και αμετάβλητες και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκεινται για κανένα 

λόγο σε αναθεώρηση.   

Άρθρο 7ο : Πληρωμή Αναδόχου  

Η τιμολόγηση των εργασιών και των απαραίτητων ανταλλακτικών θα γίνεται ανά όχημα, με την 

ολοκλήρωση της τακτικής συντήρησης από τον ανάδοχο.  Τα τιμολόγια θα συνοδεύονται από όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων θα 

γίνεται εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και 

καταλληλότητα των ανταλλακτικών και των εργασιών τοποθέτησής τους. Η παραλαβή των υλικών και 

των εργασιών τοποθέτησής τους, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής 

παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Μετά την παραλαβή των 

υπό προμήθεια ειδών και εργασιών, την έκδοση του τιμολογίου του αναδόχου, την προσκόμιση των 

νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την Υπηρεσία του Επιτρόπου 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον ανάδοχο εντός του χρονικού διαστήματος 

που ορίζεται από την υποπαρ. Ζ.5 του N. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107): «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».   

Άρθρο 8ο : Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  Εξαντλήθηκε το συμβατικό αντικείμενο ή παρήλθε 

διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. Ο ανάδοχος εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα 

ανταλλακτικά τα οποία θα τοποθετήσει στα οχήματα και μηχανήματα έργου  του Δήμου Γαλατσίου θα 

είναι γνήσια ή εφάμιλλα σε περίπτωση δε που λόγω παλαιότητας των οχημάτων δεν υπάρχουν γνήσια ή 

εφάμιλλα τότε δύναται να χρησιμοποιηθούν μεταχειρισμένα μετά από έγκριση της υπηρεσίας. 

Εγγυάται επίσης την ποιότητα της τοποθέτησής τους  για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, σύμφωνα 
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με τα αναφερόμενα στην προσφορά.  Ο Δήμος Γαλατσίου διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει δείγματα των 

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

των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών. Ο Δήμος Γαλατσίου διατηρεί όλα τα 

δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του 

προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου 

κάθε ανταλλακτικό που τοποθέτησε, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί 

παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.  Οι δαπάνες αντικατάσταση – επανατοποθέτησης του νέου 

ανταλλακτικού θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων ανταλλακτικών 

επήλθε φθορά σε όχημα του Δήμου, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 

αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο ανταλλακτικό. Εφ΄ όσον υπάρξει 

αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της τακτικής συντήρησης (όπως 

αναφέρεται και στο άρθρο 10 της παρούσης) μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική 

ρήτρα κ.λπ. αναγκαστικά μέτρα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.     

Άρθρο 9ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις   

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον 

ανάδοχο.   

Άρθρο 10ο :Παραλαβή – τοποθέτηση   

Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν έργο προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος και πρέπει 

να ανταποκρίνονται με αξιοπιστία στις κρίσιμες υπηρεσίες προς τους πολίτες (καθαριότητα, 

ηλεκτροφωτισμός, μεταφορές προσωπικού, ΑΜΕΑ κλπ.) επιβάλλεται οι χρόνοι των απαιτούμενων 

εργασιών να είναι πολύ μικροί. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της τακτικής συντήρησης δεν μπορεί να ξεπερνά 

τις πέντε (5) έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της εισαγωγής των οχημάτων στο 

συνεργείο. Εξαιρούνται περιπτώσεις που είναι αδύνατο να τηρηθεί το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα 

(π.χ. λόγω έλλειψης ανταλλακτικών από το ελεύθερο εμπόριο) κατόπιν συνεννόηση με το αρμόδιο 

Τμήμα Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων.  

Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά θα αφορούν την συγκεκριμένη συντήρηση και θα παραγγέλνονται 

κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας. Κατά τη διαδικασία των εργασιών οποιαδήποτε ανταλλακτικά 

χρειασθούν, θα πρέπει απαραιτήτως να καταγράφονται από τον ανάδοχο πριν τοποθετηθούν επί του 

οχήματος ή του μηχανικού μέρους που συντηρείται. Η επιτροπή παραλαβής, θα ελέγχει τα συνοδευτικά 

έγγραφα και τη συμφωνία αυτών με την προσφορά του προμηθευτή και τη σύμβαση. Ο ανάδοχος που 

θα εκτελεί την προμήθεια και τοποθέτηση, οφείλει να παραδίδει στην Υπηρεσία τα αντικατασταθέντα 

ανταλλακτικά. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (πχ, λόγω φθοράς τους) οφείλει να παρέχει 

όλα τα σχετικά στοιχεία αυτών (πχ, κωδικούς αριθμούς ανταλλακτικών, κλπ). Τα υλικά και ανταλλακτικά 

που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής του οχήματος ή 

εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 

461/2010)). Για τον λόγο αυτό στην φάση του διαγωνισμού οι υποψήφιοι ανάδοχοι των ομάδων Ε, ΣΤ 

και Ζ πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού στην τεχνική τους προσφορά τα κάτωθι:  

α) Κατάλογο – prospectus / ή και τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή του ανταλλακτικού ή του 

επίσημου αντιπρόσωπου του στη χώρα. 

β) Πίνακα σε έντυπο της προμηθεύτριας εταιρείας τους με τα ανταλλακτικά τα οποία προσφέρουν στον 

διαγωνισμό όπου θα αναφέρεται ο αριθμός (PART NUMBER) και το εργοστάσιο των προσφερόμενων 

ανταλλακτικών σε έντυπη μορφή, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΌΛΟΚΛΗΡΟ τον τιμοκατάλογο της εταιρείας τους όπου θα 

συμπεριλαμβάνονται και τα ανταλλακτικά τα οποία προσφέρουν στο διαγωνισμό σε ψηφιακή μορφή. 
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γ) EN ISO 9001 του οίκου κατασκευής  των υπό προμήθεια υλικών  

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί διαθεσιμότητας και άμεσης διάθεσης ανταλλακτικών 

σύμφωνα με τους χρόνους παράδοσης που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, ώστε 

ο ανάδοχος να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δήμο και ειδικότερα τον χρόνο 

ολοκλήρωσης της τακτικής συντήρησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της συγγραφής υποχρεώσεων 

της μελέτης. 

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και 

απαιτήσεων και έχει σχηματίσει πλήρη εικόνα για το είδος και τον τύπο των οχημάτων 

στ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι «Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 

τα γνήσια του κατασκευαστικού οίκου ή εφάμιλλα εφόσον αυτά καλύπτουν τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή κατά την έννοια του κανονισμού ΕΚ 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010 και 

άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα) , χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Επίσης σε κάθε 

περίπτωση παρέχεται και εγγύηση καλής λειτουργίας των ανταλλακτικών για ένα έτος ή όση παρέχει ο 

κατασκευαστής του ανταλλακτικού. Σε περίπτωση μη κατάλληλου ανταλλακτικού έχω την υποχρέωση 

ως ανάδοχος να το αντικαταστήσω άμεσα με άλλο σύμφωνα με το άρθρο 8 της συγγραφής 

υποχρεώσεων της μελέτης.» 

 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων ανταλλακτικών και εργασιών που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου 

των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.    

 

 

 

ΓΑΛΑΤΣΙ     12 / 02  /2018 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  

ΑΝΑ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6063 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους – Γαλάτσι – 11146  

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Π. Δημουλέας 

- Τηλέφωνο: 2132055315, 2132055370 

- Ηλ. ταχυδρομείο: promithies@galatsi.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.galatsi.gov.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΥΚΛΩΝ & ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ Ε΄ & ΣΤ΄) (50111000-6 & 50000000-5) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 

ΟΜΑΔΑ Ε΄: ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ 

ΤΥΠΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ-ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 

ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:promithies@galatsi.gr
http://www.galatsi.gov.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 

για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2) δωροδοκίαx,xi· 

3) απάτηxii· 

4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
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στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 
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[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 





 

52 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiv, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxv, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxvi: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxxxvii, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 
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5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxxxviii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxxxix το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

 

[] Ναι [] Όχι 
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Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxl, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxli 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlii 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονταιxliii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxliv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

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

 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 
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xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  
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xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

xxxiv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxvi Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
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xxxvii Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxviii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο 

πάροχος υπηρεσιών. 

xxxix Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xl Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xli Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xliii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xliv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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1 ΚΗΗ 6227 ΑΠΟΡ/ΡΟ DAIMLER WDB9642001L968762 OM936LA-6-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

2 ΚΗH-1379 ΑΠΟΡ/ΡΟ VOLVO YB1E5A2A4PB103442 TD63ES3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

3 ΚΗΟ-2696 ΑΠΟΡ/ΡΟ VOLVO YBIE6A4A7MB468980 TD61F93463373 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

4 ΚΗΟ-3228 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES WDB6561091KO82740 40197510786877 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

5 ΚΗΟ-3229 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES WDB6561091K082882 40197510787831 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

6 ΚΗΥ-8299 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES WDB6590281K203132 44692410886912 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

7 ΚΗΥ-8321 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES WDB6750461K185631 35691010416105 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

8 ΚΗΥ-8480 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES WDB656109IK274491 44592410927374 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

9 ΚΗΙ- 3484 ΑΠΟΡ/ΡΟ DAIMLER WDB9525031K742536 OM906LA111/29069 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

10 ΚΗΙ - 2691 ΑΠΟΡ/ΡΟ DAIMLER WDB9501421K775029 OM501LA111/35401 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ : ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
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11 ΚΗΙ - 6936 ΑΠΟΡ/ΡΟ IVECO ZCFA1TM0202435876 F4AE0681 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

12 KHH 6223 ΑΠΟΡ/ΡΟ IVECO ZCFAF1ED602632762 F4AFE411B*C ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

13 KHH 6226 ΑΠΟΡ/ΡΟ DAF XLRAEL2700L440174 PX-7164H1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

14 ΚΗΗ1838 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES WDB9575411V217552 902903 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

15 ΚΗΗ 1839 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES WDB9575411V217732 902903 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

16 KHI 9554 ΑΠΟΡ/ΡΟ MITSUBISHI TYBFE84PC6DT08468 4D34 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

17 KHH 6196 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES WDB9700631L813320 OM906LA.V/1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

18 KHH 6197 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES WDB9525031L812885 OM906LA.V/ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

1 ΚΗΟ-3033
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ
VOLVO YB1E5A2A6ΡB103443 TD63ES31480647 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

2 ΚΗΟ-3202
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ
NISSAN LGB120052223 A 12393933 ΒΕΝΖΙΝΗ

3 ΚΗΥ-8774
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ
MERCEDES WDB970023IK354462 OM904LA118904 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

4 ΚΗΙ - 3499
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ
MITSUBISHI TYBFE544B4DS08689 4M42 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

5 ΚΗΙ - 6618
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΒΥΤΙΟΦΟΡ
IVECO ZCFA1EJO2O2441476 F4AEO681B0000000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

6 ΚΗΙ - 7018
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΓΑΝΤΖΟΣ
VOLVO YV2E4CCA25B390682 D6B 202448 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

1 ME 96816 ΚΑΛΑΘΟΦ NISSAN VWASBFTL063-826919 BD30 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

1 ΜΕ- 59030 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MERCEDES WDB 970431K406088 904911-00-083727 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

2 ΜΕ- 82909 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ IVECO ZCFA1LJ0202423128 C134-00085419 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΗΓΑ

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ





1 ΜΕ- 53046 ΣΑΡΩΘΡΟ FORD SBCTXXCCDTNG45170 7AMC45770 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

2 ΜΕ- 131935 ΣΑΡΩΘΡΟ JONSTON SA95F5LDXE0068779 1245536 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΟΥΛΜΑΝ

1 ΚΗΙ - 2681 ΠΟΥΛΜΑΝ VOLVO YV3R6H1172A003147 070-152128 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

1 ΚΗΟ-6499 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ AUDI WAUZZZ4BX3N108997 AWT ΒΕΝΖΙΝΗ

2 ΚΗΙ - 6073 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VOLKSWAGEN WV2ZZZ9KZ3R538027 AVA ΒΕΝΖΙΝΗ

3 ΚΗΙ - 5867 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI KMHPM81CP3V091416 G4ED ΒΕΝΖΙΝΗ

4 KHI 7074 ΒΑΝ 9ΘΕΣΕΩΝ HYUNDAI NLJWWH7WP5Z032210 G4JS ΒΕΝΖΙΝΗ

5 YET 4270
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

15ΘΕΣΕΩΝ
FIAT-IVECO ZCF04070005086985 SOF1MB1402753771 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

6 IOY 3789
VAN 

ΚΛΕΙΣΤΟ
CITROEN VF7231V2215819826 RFW ΒΕΝΖΙΝΗ

7 KHI 9782 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OPEL WOLOTGF48X5245664 X14XE ΒΕΝΖΙΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΔΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟ ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Οι τιμές μονάδας του συμβατικού 

τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες για όλη την διάρκεια της συντήρησης επισκευής και για κανένα λόγω δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. Στη συμβατική αξία των υπό εκτέλεση εργασιών διενεργούνται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Οι ποσότητες  των υπό προμήθεια υλικών ΚΑΙ των υπό εκτέλεση εργασιών δεν μπορεί να προβλεφθεί και θα ακολουθήθούν οι πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας κατά την εκτέλεση της σύμβασης έως του ύψους των  24.114,58€ μαζί με ΦΠΑ

                                                                                                                                                                 ΑΘΗΝΑ          /     / 2018

                                                                                                                                                                                                                                             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΑΡΩΘΡΑ - ΣΚΟΥΠΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ.Ε.

19.447,24 €

4.667,34 €

24.114,58 €
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 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΙΚΥΚΛΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ - ΤΡΙΚΥΚΛΑ 

6 MIN 0033 SE 08 LPRSE081000005767 E326E

1 ΧΥΝ 829 APE 703 ZAPT1000000036777 ATM2M

2 ΧΥΝ 830 APE 703 ZAPT1000000035991 ATM2M

3 ΧΥΝ 831 APE 703 ZAPT1000000037448 ATM2M

4 ΧΥΝ 832 APE 703 ZAPT1000000036693 ATM2M

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 

24% ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ : ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΔΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟ ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου 

είναι σταθερές και αμετάβλητες για όλη την διάρκεια της συντήρησης επισκευής και για κανένα λόγω δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. Στη συμβατική αξία των υπό εκτέλεση εργασιών διενεργούνται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι ποσότητες  των 

υπό προμήθεια υλικών ΚΑΙ των υπό εκτέλεση εργασιών δεν μπορεί να προβλεφθεί και θα ακολουθήθούν οι πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας κατά την εκτέλεση της σύμβασης έως του ύψους των 4.500,00€ μαζί με ΦΠΑ

                                                                                                                                                                 ΑΘΗΝΑ          /     / 2018

                                                                                                                                                                                                                                             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ 

ΓΡΥΛΛΟ 

ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤ

ΑΙ ΤΟ  ΧΕΡΟΥΛΙ ΚΑΙ 

Ο  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

ΓΕ
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ΙΣ

ΦΡΕΝΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΦΑΝΑΡΙ ΦΛΑΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

1 ΖΚΗ-900

Δ
ΙΚ

ΥΚ
Λ

Α
 Y

A
M

A
H

A

CRYPTON MH34ST001XK226002 4ST

3 ΙΡΕ-0090 VE 03  MLEUE031000001923

2 ΙΖΟ-309 CRYPTON MH34STOO12K140561 4ST

E370E

4 ΙΡΕ-0091 VE 03  MLEUE031000001897 E370E

MLEUE031000001968 E370E

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ  

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤ

ΑΙ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥΣ

ΤΡ
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G
IO

3.629,03 €

870,97 €

4.500,00 €

5

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ

ΕΡΓΑΣΙΑ 
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ΙΡΕ-0092 VE 03  




