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                                                                 Πετρούπολη: 23/10/2015 

                                                                 Αριθ. Πρωτ: 16419 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

 
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   

 

Η Αντιδήμαρχος Πετρούπολης Ζορμπά Ανθή διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Α-
νοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό σε ευρώ (€) με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των μεταφορι-
κών μέσων 2015 μέσω σύναψης διάρκειας ενός έτους, συνολικής προϋπολο-

γισθείσας αξίας με το ΦΠΑ 190.000,00€. 

 

Άρθρο 1ο 

Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από 

τις διατάξεις: 
 
1) Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-

4-75 "Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλ-
λακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του 

Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του 
Ν.Δ/τος 2396/53 
2)Π.Δ. 60 (ΦΕΚ Α΄/64/16.3.2007) Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας "Περί 

Κρατικών Προμηθειών" προς το Κοινοτικό Δίκαιο (Ε.Ε.) 
3) Π.Δ. 28/1980/τ. Α'/11 - Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προμήθειες & άρθ.41 

''τροποποιήσεις προϋπολογισμού & παρατάσεις προθεσμίας'' 
4) Την Υ.Α. Αριθμ. 11389/Φ.Ε.Κ. 185 Β’/23.3.1993 «Ενιαίος Κανονισμός 
Προμηθειών Ο.Τ.Α.(ΕΚΠΟΤΑ)». 

5) Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α΄) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθ-
μίσεις συναφών θεμάτων». 

6) Ν. 2307 (Φ.Ε.Κ. 114 13 Α’/15.6.1995) « Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδι-
ότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτ/ση και 
άλλες διατάξεις». 

7) Το Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
8) Το Ν. 3548/07 (Φ.Ε.Κ. 68 Α’) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 

του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 
9) Το Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

10) Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υ-
ποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» καθώς και η τροποποίηση αυτού με το άρθρο 23 του Ν. 4210/13. 
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11) Το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδη-

γία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 
12) Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμ-
βάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτι-
κός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

13) Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) 
14) Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α΄/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρο-

νικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με 
την Υποπαράγραφο στ.20 του 1ου άρθρου του Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 
85/Α/7.4.2014). 

15) Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Δια-
τάκτες». 

16) To N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις … 
και λοιπές ρυθμίσεις». 
17) Το Ν. 4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και α-

νάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονο-
μικών και άλλες διατάξεις ». 

18) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29/τ. 
Α’/19.03.2015) 
19) Την Κ.Υ.Α. αριθμ. Π1/2380/18.12.2012 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμά-

των λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δη-
μοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-

τας,Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
20) Την Κ.Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-

νικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
21) Την αριθμ 181/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Περί συγκρό-

τησης Επιτροπών» 
22) Την αριθμ 14/2015 απόφαση Δ.Σ περί έγκρισης διενέργειας της προμήθε-
ιας. 

23)Την αριθμ194/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
ψηφίσθηκε η διάθεση πίστωσης ,η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και η κα-

τάρτηση όρων διενέργειας.  
 

Άρθρο 2ο 

  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα στοιχεία της σύμβασης, τα οποία θα συνοδεύσουν αυτή κατά σειρά ισχύος 

είναι:  

α) Η διακήρυξη της δημοπρασίας. 

β) Το τιμολόγιο.  

γ) Η προσφορά του αναδόχου.  

δ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης. 

ε) Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  
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στ) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.  

ζ) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων και  

η) Η τεχνική έκθεση. 

Τα παραπάνω στοιχεία – εκτός του γ) – περιέχονται στην υπ’ αριθμ. 13/2015 
μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μετα-

φορικών μέσων 2015», η οποία έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της εν 
λόγω Υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 3ο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Οι δαπάνες για τις ανωτέρω εργασίες και προμήθειες προϋπολογίστηκαν 

στις 190.000€ με το ΦΠΑ και έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου 

έτους 2015 με: 
1. Κ.Α. 10-6263.0001, τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 

2015» και πίστωση 2.500€. 
2. Κ.Α. 20-6263.0003, τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 

2015» και πίστωση 90.000€. 

3. Κ.Α. 30-6263.0002, τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
2015» και πίστωση 5.000€. 

4. Κ.Α. 35-6263.0002, τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
2015» και πίστωση 6.000€. 

Ανάλογες και ίσως λίγο αυξημένες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στον  προ-
ϋπολογισμό του έτους 2016. 

 

Άρθρο 4ο 

ΧΡΟΝΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚ-

ΤΙΚΩΝ 
 

Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών και προμηθειών ανταλλακτικών θα καθο-

ρίζεται από την, κατά το εδάφιο 6 της α παραγράφου της υπ΄ αριθμ. 
3373/390/75 (ΦΕΚ-349Β’) Υπουργικής Απόφασης, Επιτροπή (αρμόδια Επι-

τροπή). Η παραπάνω επιτροπή κατά τον καθορισμό του χρόνου εκτέλεσης 
μιας εργασίας, εκτός της τεχνικής εμπειρίας, θα λαμβάνει υπόψη και τις υπο-
δείξεις της επίσημης αντιπροσωπείας του οχήματος στο οποίο θα εκτελεστούν 

εργασίες. 
 

Άρθρο 5ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 

4281/2014, ορίζεται σε ποσοστό 2% της επί της προϋπολογισθείσης από την 
υπηρεσία προ ΦΠΑ δαπάνης των ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

της υπ' αριθμ. 13/15 μελέτης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήξει, ο 
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Δήμος  μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 

πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 153 έως 156 του Ν. 4281/2014, 
δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 168 του Ν. 

4281/2014 δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 

3. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων 
(4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί 

απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας 
ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

4. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας 

της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 
προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, από την 

επιτροπή παραλαβής.  

6. Ο χρόνος της παραπάνω εγγύησης, με ποινή μη υπογραφής της σύμβασης, 

δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους (συν – πλην δύο ημερών) από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

7. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 3 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε 
με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

8. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα έχουν συνταχθεί, κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν4281/14. 
 

 

Άρθρο 6ο 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  
                  ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1.  Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα 
και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής . 

2.  Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών εκτός των περιπτώσεων που αναφέρεται διαφο-
ρετικά. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν η-
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μερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον 
τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

3.  Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμε-

τοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζον-

ται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. Και των εγγράφων 

που φέρουν ψηφιακή υπογραφή ( Στοιχεία Αποστολής : Κ. Βάρναλη 
76-78 13232 Πετρούπολη) 

            Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του 

υποφακέλου  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» που έχουν 
υποβληθεί με την  ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν 

στην αναθέτουσα   αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι 
τα δικαιολογητικά και  στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον 
ίδιο τον οικονομικό φορέα   (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή . Ως  τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική 
Επιστολή συμμετοχής , Πιστοποιητικά  που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές 

ή άλλους φορείς . 
4.  Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά ή έγγραφα των 

παραπάνω παραγράφων ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώ-

σεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθε-
υτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαι-

ογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται 
από το Νόμο ένορκη δήλωση, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύ-
θυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούν-

τος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο (βλ. 
6η παράγραφο του 7ου άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993). 

5.  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό 
τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 

6.  Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρεί-

ας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε 
συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για 

διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή 
απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων 
τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οπο-

ία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που 
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα 

έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως 
από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή 
κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

7.  Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληρο-
φοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 

συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο 
προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα 

της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. 
Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών 
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 

εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου 
που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδια-

φερόμενου. 
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8.  Τα έγγραφα που προσκομίζονται ηλεκτρονικά στον ΟΤΑ θα πρέπει να 
είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αν-

τιγράφων τους και στην περίπτωση ιδιωτικών εγγράφων ευκρινή φω-
τοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων που έχουν επικυρω-

θεί από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο,  σύμφωνα με τα οριζόμενα του 
Ν.4250/26-3-2014 ΦΕΚ 74Α’. 

9.  Τα Τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής 
τους εντός της προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από την η-
μερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η αναθέτουσα αρχή δια-

τηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκομίσει 
το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκ-

τρονικά και ο συμμετέχων. 

10.  Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα 
τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο  διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται 

ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη 
λήψη της σχετικής αίτησης. 

11.  Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, 
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται έξι (6) 
τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την 

υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται 
ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της 

σχετικής αίτησης. 

12. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό 
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται μόνο από 

εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου 
.pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που 
καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το 

διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

13.  Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο 
μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να 
απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου. 

14.  Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με 

τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά των άρθρων 2 και 3 , δεν 
υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος α-

ποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία . 
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Άρθρο 7ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Δεκτοί στο  διαγωνισμό γίνονται  : 

1. Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

2. Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

3. Συνεταιρισμοί 

4. Ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων. 

Συγκεκριμένα ο συμμετέχων στο διαγωνισμό (με μία από τις παραπάνω μορ-
φές) μπορεί να είναι: 

 η επίσημη αντιπροσωπεία για θέματα επισκευών – συντήρησης και δια-
κίνησης ανταλλακτικών των αντιστοίχων οχημάτων – μηχανημάτων έργου ή 
υπερκατασκευών. 

 Εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακ-
τικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης αν-

ταλλακτικών των επισήμων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα. 

 Ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα 
οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτι-

κών των επισήμων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα. 

 

Άρθρο 8ο 
Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό : 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.   

 Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος 
και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή 
τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι 

τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον 

γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας 

ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή 
τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική. 

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α 
για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους 

στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να 
δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως 
αναφέρεται ανωτέρω. 

 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω 

ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής 
του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει 

σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και 
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του 

Άρθρο 9ο
 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

    Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 120 ημερών από την ημέρα του δι-
αγωνισμού. 

    Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών, θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποί-

ηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της. 
    Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συν-
ταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. 
 

Άρθρο 10ο 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως ε-

ξής: 
Α) ένας (υπο)φάκελος*  με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχ-

νική προσφορά»  
Και 
Β) ενας  (υπο)φάκελος*  με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά»: 

. 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
    Α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
 

1.  Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, 
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε 
μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υ.Α 11389/93, το 

Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχ-
νικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήματος ηλεκ-

τρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγρά-
φονται κατωτέρω: 
α. | Οι Έλληνες πολίτες 

 
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό (κατά τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 5 - Εγγυήσεις) 
2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για: συμμε-

τοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγ-

γελματικής τους δραστηριότητας 
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
-Φυσικά πρόσωπα 

-Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
-Διαχειριστές Ε.Π.Ε 

-Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. 
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τε-

λευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευ-
ση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη α-

νάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να κατα-

βάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 
5) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστι-

κές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το 
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απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισ-
φορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερο-

μηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η 

διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά 
είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 
6) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρε-

ώσεις (φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο χρειάζεται 
να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 
7) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης ε-

παγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

8) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι: 
έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών 

και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός αν στην προσφορά 

τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση 
αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους 

αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου 
να αξιολογηθούν. 

Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 

Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή των 
Ο.Τ.Α.. 

Ο διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγ-
γελματική του διαγωγή βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου και 
ότι δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί 

με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. 
10) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς του, όχι λιγότερο από εκατόν είκοσι ημέρες (120), επί ποινή α-
ποκλεισμού. 
11) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται οι ομάδες στις οποίες 

συμμετέχει και υποβάλλει προσφορά. 
12) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν κατάσταση 

με τους φορείς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. όπου έχουν αναλάβει πα-
ρόμοιες προμήθειες κατά τη τελευταία τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου 
συμβατικού ποσού και της ημερομηνίας της σύμβασης. 

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να 
κατατεθούν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. 

 
β.  Οι αλλοδαποί: 
 

Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση πιστοποιητικού της αρ-
μόδιας αρχής  της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι 

ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 
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και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 
γ.  Συνεταιρισμοί: 
 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά «-Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγω-
νισμό». Επίσης θα πρέπει να υποβάλλουν: 

Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
δ.  Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
 

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, του άρθρου «Δικαιολογη-

τικά συμμετοχής στον διαγωνισμό», για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην ένωση. 
- Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που 

αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγω-
γικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του 

εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλυτέρου μεγέθους είτε με μη μεταποι-
ητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις 
ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν πο-

σοστό μεγαλύτερο από το 50%.Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί 
και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την καταληκτι-

κή ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών. 
- Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους 
υποβάλλουν κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται 

από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτή-
ρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε 

φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. 
 
  Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υπο-

βάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 
 
1.Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 

και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφι-
ακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντί-

θετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων κα-
λείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

2.Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν 
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήμα-

τος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπο-
γεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Ειδικότερα κάθε υποψήφιος, οφείλει εγκαίρως και προσηκόντως να 

υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά του στον (ηλεκτρονικό) 
φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά», με ποι-

νή αποκλεισμού από το Διαγωνισμό, τα παρακάτω στοιχεία που τεκ-
μηριώνουν : 
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α.Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς (σύμφωνα με την αρ. 13/2015 μελέτη). 
β. Άδεια Λειτουργίας συνεργείου , στο οποίο θα γίνονται οι εργασίες επισκευ-
ής σχετική με το αντικείμενο της κατηγορίας που επιθυμεί να συμμετέχει, η 

οποία να είναι σε ισχύ. 
Γ. Περιγραφή των ομάδων εργασιών που συμμετέχει ο πάροχος, όπου θα α-

ναφέρονται και το ή τα συνεργαζόμενα συνεργεία ανά ομάδα. 
δ. Αναλυτική περιγραφή της δομής και της οργάνωσης των ομάδων του αν-

θρώπινου δυναμικού που θα εμπλακεί στις εργασίες, καθώς και του εξοπλισ-
μού που θα χρησιμοποιηθεί. 
ε. Τιμοκατάλογο της εταιρείας  με τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντί-

στοιχα οχήματα του Δήμου και είναι γνήσια. Στον τιμοκατάλογο δίπλα σε κά-
θε ανταλλακτικό θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός αριθμός της κα-

τασκευάστριας εταιρείας. τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τις εκάστοτε ε-
πισκευές (σε ηλεκτρονική μορφή) 
στ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι: 

 Θα δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο του από την Επίβλεψη, η οποία 
θα ορίζεται από την υπηρεσία, όποτε η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι α-

ναγκαίος ο έλεγχος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση στον μειοδότη. 
 Διαθέτει όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά για τη λειτουργία του συνερ-

γείου (π.χ. Πυρασφάλειας κ.λ.π.), τον κατάλληλο εξοπλισμό και κα-

τάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την πραγματοποίηση των εργα-
σιών συντήρησης – επισκευής που επιθυμεί να αναλάβει. 

 Κατά τη διάρκεια που τα οχήματα βρίσκονται στο χώρο του μειοδότη, 
αυτός είναι κύρια και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά 
που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου, 

μέχρι παράδοσης αυτών. 
 Είναι σε θέση να προσφέρει εξυπηρέτηση- service σε 24ωρη βάση κα-

θώς και ότι υποχρεούται να αναλάβει, με δική του επιβάρυνση και με 
ασφαλές μέσο μεταφοράς (όπως ορίζεται από την Νομοθεσία), τη με-
ταφορά του οχήματος στο συνεργείο του, εάν αυτό ακινητοποιηθεί 

λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 
 Έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και απαιτήσεων και έχει σχημα-

τίσει πλήρη εικόνα για το είδος και τον τύπο των οχημάτων και τις ε-
πισκευές που αυτά έχουν τύχει μέχρι σήμερα και για αυτές που εκτι-
μάται ότι θα απαιτηθούν για τη συντήρηση και επισκευή τους. Για το 

λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το αμαξοστά-
σιο του Δήμου (τέρμα Κερασόβου τηλ. 2105021300 fax 2105029477) 

και σε συνεννόηση με την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήματα και τις 
υπερκατασκευές. 

 θα εγγυάται την ποιότητα της εργασίας τους για χρονικό διάστημα που 

δεν θα είναι μικρότερο του ενός (1) έτους και θα αναφέρουν ότι αν 
στο διάστημα αυτό υπάρχει αστοχία υλικού ή βλάβη που οφείλεται σε 

κακή ποιότητα εργασίας που έγινε ή σε ελαττωματικό ανταλλακτικό 
που τοποθετήθηκε τότε θα αποκαθίσταται άμεσα χωρίς καμία επιπλέον 

χρέωση του Δήμου. 
ζ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι τα υλικά και αν-
ταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν, είναι γνήσια ή εφάμιλλα αυτών. 

η. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του εργοστασίου κα-
τασκευής των αντίστοιχων ανταλλακτικών ή του επίσημου εισαγωγέα τους 

στη χώρα με την οποία αναλαμβάνουν να τροφοδοτούν τον διαγωνιζόμενο με 
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τα απαραίτητα ανταλλακτικά για όλη τη διάρκεια της σύμβασης (12 μήνες) 
έτσι ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δήμο. 
θ. Όσον αφορά στα ανταλλακτικά και αναλώσιμα αυτά θα πρέπει να συνοδε-

ύονται από πιστοποιητικό CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υ-
ποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. Ο μειοδότης θα πρέπει να α-

ποδέχεται με δήλωσή του η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του, ότι 
τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα φέρουν την προανα-

φερόμενη σήμανση. 
ι. Τεχνικά φυλλάδια (Prospectus). Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά 
φυλλάδια (Prospectus) θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον 

κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην ο-

ποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα 
στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 
Προαιρετικά, ύπαρξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο κα-

τά ISO 9001 για τον μειοδότη σχετικά με τη συγκεκριμένη εργασία. 
 

 
    Γ.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
 

1. Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνε-

ται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα. 
2. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως 
στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

3. Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα πα-

ράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψη-
φιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβά-
νονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
H οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου για τις συγκεκριμένες εργασίες 
θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοεί-

ται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση 
(εκτός του ΦΠΑ) για την εκτέλεση των εργασιών στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 
Προσφορά στην τιμή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι πα-

ραπάνω κρατήσεις και επιβαρύνσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψη-
φιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

 Σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα λοιπά στοιχεία του εξωτερικού φακέλου και θα 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (τύπο τιμολογίου και τύπο 

προϋπολογισμού). Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ που 
αντιστοιχεί, καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Η προσφερόμενη τιμή για 

κανένα λόγο δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. Πέρα της τιμής προσφοράς 
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ουδεμία διευκρίνηση επιτρέπεται να αναγραφεί στα έντυπα. Η προσφερόμενη 
συνολική τιμή αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά σε περίπτωση δε 
διαφοράς υπερισχύει η ολογράφως αναγραφομένη τιμή. Ουδεμία διόρθωση 

επιτρέπεται της προσφερόμενης τιμής μονάδος η της συνολικής δια 
σβησίματος εκτός αν αυτή μπορεί να γίνει με διαγράμμιση και οπωσδήποτε 

μονογραμμένη. Η προσφερόμενη τιμή για κάποιο είδος δεν μπορεί να 
υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή που αναφέρεται στον Ενδεικτικό 

Προϋπολογισμό της μελέτης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Εφόσον τα περιεχόμενα των νομιμοποιητικών εγγράφων και πιστοποιητικών 
δεν είναι πλήρη η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος 
φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά.  

 

 

Άρθρο 11ο 

ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με-
χρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 

στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμε-
να στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδι-
κασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Π.Δ.60/07 και θα αναγράφεται ολογράφως και 

αριθμητικώς η προσφερόμενη τιμή καθώς και το προσφερόμενο ποσοστό έκ-
πτωσης εκφραζόμενο επί τοις εκατό (%) επί της ενδεικτικής δαπάνης, για ερ-

γασία και ανταλλακτικά, αντίστοιχα, της κατηγορίας του προϋπολογισμού που 
συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος. 
 
 
Διαδικτυακός Τόπος Υποβολής 
Προσφοράς 

Ημερομηνία 
ανάρτησης της 
Διακήρυξης στη 
Διαδικτυακή 
πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

Ημερομηνία Έναρξης 
Υποβολής Προσφορών 

Καταληκτική Ημερομηνία 
Υποβολής Προσφορών 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

30/10/2015 16/11/2015 23/11/2015 ώρα: 
11:00 π.μ 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς  και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινω-
νία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσί-
ες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του 

Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρθρο 12ο   

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Δεκτές στο διαγωνισμό θα γίνουν και προσφορές που αφορούν επιμέρους εί-
δος της προμήθειας, αρκεί να είναι σε θέση να καλύψουν όλη την ποσότητα 

για το συγκεκριμένο είδος, όπως αυτό αναλύεται στον συνοπτικό ενδεικτικό 
προϋπολογισμό που περιέχεται στο τεύχος του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
της μελέτης 13/2015. 
 
 

Άρθρο 13ο 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
                      ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

     Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, τέσσερεις 
(4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών και ώρα 10:30 π. μ. μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικα-

σιών., 
     Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μό-

νο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής τεχνική 
προσφορά» . 
   Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγί-

ζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργά-
νων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων 
αυτών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
   Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «δικαιολο-

γητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που α-

ποσφραγίσθηκαν. 
    Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονο-
μική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των 

τιμών που προσφέρθηκαν. 
 
               ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Διαγωνι-

σμού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 
στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων δια-

τάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα : 
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• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από 
την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήμα-
τος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση 

φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογρά-

φει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων 
των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 
ηλεκτρονικών προσφορών . 
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την 

απόρριψη της προσφοράς τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από 

την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμε-
τέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβ-
ληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις 

διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
 

  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, καθ’ όσον για την τελι-
κή επιλογή κριτήριο είναι η χαμηλότερη προσφορά, λαμβάνονται υπ’ όψη τα 

παρακάτω στοιχεία: 
- Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης. 

- Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε 
- Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμε-

νους διαγωνισμούς και την τρέχουσα τιμή αγοράς, καθώς και τις γενικές 
συνθήκες της αγοράς. 
- Η κατακύρωση τελικά γίνεται κατά περίπτωση στον προμηθευτή, του οποίου 

η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθορισμένους στη διακήρυξη ου-
σιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. 

- Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή 
και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακή-
ρυξης. 

Η επιτροπή ακολούθως εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό επί της αποδοχής 
των οικονομικών προσφορών καθώς και  επί της κατακύρωσης, πρακτικό το 

οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκ-
δοση της προβλεπόμενης απόφασης. 
Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την α-

πόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκ-
τρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ει-

δοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, από-
στέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμ-

μετέχοντες, για ενημέρωση. 
 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, με μέριμνα της υπηρεσίας που διενεργεί 
το διαγωνισμό, ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του 

Συστήματος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφο-
ράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά την η-

λεκτρονική ανάρτηση της σχετικής απόφασης καθώς και του πρακτικού της 
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Επιτροπής για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού, στο σύστημα. Κατά την 
ημερομηνία της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι συμ-
μετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση της απόφασης για το εκάστοτε 

στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί και 
το χρονικό σημείο από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την άσ-

κηση τυχόν ενστάσεων- προσφυγών. 
 

 

 

Άρθρο 14ο 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις 
κάτωθι περιπτώσεις: 

 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της διακήρυξης. 

 Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατα-
κύρωσης. 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αί-
ρεση. 

 Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή, 

απαράβατους όρους – απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

 Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή ή και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς. 

 Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που 
κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντι-

προσφορά. 

 Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέ-

ρους τμήματα της προμήθειας. 

 Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παρούσα διακήρυξη. 

 Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα δι-
ακήρυξη. 

 

 

Άρθρο 15ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο 

χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμε-
νων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των δια-

τάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 
Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του 

άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
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Άρθρο 16Ο  

Ενστάσεις - προσφυγές 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργει-
ας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως ε-
ξής: 

α.Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσί-

ευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 
καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δη-
μοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 

κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική 
Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες η-

μέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν 
γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την 
παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα οριζό-

μενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της 11389/93 Υ.Α.. 

β.Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 

προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή 
αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λό-
γους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την Διενέρ-

γεια του Διαγωνισμού Υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αν-

τιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγω-
νισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγω-
νισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτι-

ολογημένη γνωμοδότηση του στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.  

γ. Οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορούν να ασκήσουν ενστάσεις ή διοικητικές προσ-

φυγές κατά εκτελεστών πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά μόνο 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής  για τους λόγους και 
με την διαδικασία που προβλέπεται από  το άρθρο 4 του  Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 

173 /A’)  «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα 

με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ¨» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( 
Α 51)  μέσω του συ-στήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή 

αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 
υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία 

που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 

υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φο-ρείς - χρήστες σε 
μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε 
έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βά-

σει του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης 



 19  

«περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως 
κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερό-

μενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.  
 

Άρθρο 17Ο  

Αποτέλεσμα διαγωνισμού – Κρίση αποτελεσμάτων 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
όργανο, με γνωμοδότησή του προς την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό 
Συμβούλιο κατά περίπτωση, μπορεί να προτείνει: 

α)Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής 
που προφέρει ο προμηθευτής. 

β)Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

γ)Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για 

διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες  
προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του 

προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται 
με κλήρωση. 

2.Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο, 
γνωμοδοτικό όργανο γνωμοδοτεί για: 

α)ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση 

προμήθειας του υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής. 

β)συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, 

χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της 
διακήρυξης ή της πρόσκλησης. 

γ)Τελική ματαίωση της προμήθειας,  

 
τότε, τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 

του παρόντος άρθρου αρχές, κατά περίπτωση. 
 

 

Άρθρο 18Ο  

Σύμβαση 

1. Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσμα-
τος αυτής, είναι υποχρεωμένος να έλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικ-

ρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για 
την υπογραφή της συμβάσεως και να καταθέσει κατά το άρθρο 6 της παρού-
σης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

2. Η σύμβαση/εις προμήθειας θα ισχύσει/ουν από την ημερομηνία λήξης της 
υφιστάμενης/ων αντίστοιχης/ων σύμβασης/εων 
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3. Η σύμβαση της προμήθειας συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Δήμου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 11389/93 
Υ.Α., καταρτίζεται με βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των τε-

υχών που την συνοδεύουν και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα 
παραπάνω. 

4. Εκ μέρους του φορέα προκήρυξης, η σύμβαση θα υπογραφεί από το Δή-
μαρχο. 

5. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ή των συμβάσεων ορίζεται σε ένα έτος 
από την ημερομηνία υπογραφής τους . Παράταση μπορεί να δοθεί έως 3 μή-
νες σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενό της, 

κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Άρθρο 19Ο  

Κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης 

Για κάθε ημέρα υπέρβασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθει-
ας, όπως καθορίστηκε σε προηγούμενο άρθρο, ορίζεται ποινική ρήτρα σύμ-
φωνη με την προβλεπόμενη στο άρθρο 33 της υπ΄ αριθμ. 11389/93 ΥΑ.. 

Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, στην περίπτωση εκπρόθεσμης παρά-
δοσης, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρ.2, του 

άρθρου 27 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης. 
 

Άρθρο 20Ο  

Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

Η προσωρινή παραλαβή κάθε τμήματος της προμήθειας, θα γίνει από την αρ-

μόδια επιτροπή του Δήμου παρουσία του αναδόχου ή εκπροσώπου του. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθούν επουσιώδεις αποκλίσεις από τις συμ-
βατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει 

την απόρριψη του παραλαμβανομένου είδους και την αντικατάστασή του ή 
να υποδείξει στον ανάδοχο τα σημεία στα οποία πρέπει να επέλθουν βελτιώ-

σεις. 

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω υποδείξεις της επιτρο-
πής εντός της οριζόμενης (από την ίδια την επιτροπή) προθεσμίας, ο Δήμος 

δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του α-
ναδόχου κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες του και τα συμφέροντά του 

τρόπο.  

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκ-
τέλεσης της προμήθειας του αναδόχου.  

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ποινικού κώδικα, για βλάβες που προκλήθηκαν σε οχήματα ή 

εγκαταστάσεις ή για καθυστερήσεις, εξαιτίας αποκλίσεων των προδιαγραφών 
από τις αντίστοιχες προδιαγραφές που καθορίζονται για τα υπό προμήθεια 
είδη στη νομοθεσία. 
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Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης της σύμ-
βασης ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η οριστική παραλαβή 
από την αρμόδια επιτροπή ή τυγχάνει εφαρμογή η παρ.3 του άρθρου 29 της 

υπ' αριθμ. 11389/93 Υ.Α. (αυτοδίκαιη παραλαβή). 

Άρθρον 21Ο  

Εξοφλητικός λογαριασμός 

Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται με σχετικά χρηματικά εντάλματα, τα 

οποία θα εκδίδονται μετά την προσωρινή παραλαβή κάθε τμήματος της προ-
μήθειας και θα εξοφλούνται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πε-
τρούπολης. 

Άρθρο 22Ο  

Διαφορές διακήρυξης – Νομοθεσίας 

Σε τμήματα που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει η 
σχετική νομοθεσία όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσης. 

 

Άρθρο 23Ο  

Άλλα στοιχεία 

Με την παρούσα εγκρίθηκαν και τα τεύχη της υπ’ αριθμ.  13/2015 μελέτης 

της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου. 

Άρθρο 24Ο  

Δημοσίευση της παρούσης 

       Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2) οικονομικές ε-
φημερίδες, σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες ή εβδομαδιαίες καθώς και στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται δε σε εμφανές σημείο του Δή-
μου. 

      Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (Ν. 3801/2009). 
      Η διακήρυξη αναρτάται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο 
diavgeia.gov.gr, στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ)και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
(www.petroupoli.gov.gr). 

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις ερ-
γάσιμες  ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πετρού-
πολης, από την Προϊσταμένη Φανή Παπαδοπούλου (213/2024409-456). 

 

Πετρούπολη,    09 /10 / 2015 
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

ΖΟΡΜΠΑ ΑΝΘΗ 


