
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α.

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθμός Διακήρυξης :09/2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 

ΜΗΤΡΩΟ 

Ταχ .Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 
Ταχ. Κώδικας : 19200  ΕΛΕΥΣΙΝΑ
TELEFAX        : 210 5561564  
Πληροφορίες  για  τους  όρους  της
διακήρυξης:  Φραγκιαδάκη Αριάδνη 
Διευκρινήσεις  σχετικά  με  τις  τεχνικές
προδιαγραφές :Μιχάλαρος Στέφανος
Τηλέφωνο.     :  2132047009 και 2132047021
αντίστοιχα
EMAIL :  afragiadaki  @  patt  .  gov  .  gr

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «Επισκευή, συντήρηση και

προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και

λιπαντικών εννέα (9) υπηρεσιακών οχημάτων

και ενός φορτηγού της Περιφερειακής Ενότητας

Δυτικής Αττικής».

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΚΑΕ 1321 : 5.500,00€  

ΚΑΕ 0861 : 2.500,00€

ΚΑΕ 1511 : 2.000,00€

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ :

Η χαμηλότερη τιμή

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(ΝΑΙ-ΟΧΙ)

ΔΕΙΓΜΑ

(ΝΑΙ-ΟΧΙ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΣΤΟΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 22/08/2014 22/08/2014

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

ΦΠΑ
ΚΟΣΤΟΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

1321 5.500,00 €

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0861 2.500,00 €
ΚΟΣΤΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 1511 2.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00 €

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν. 3852/07-06-2010 που αφορά στην «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε
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 με τον Ν. 4071/11-04-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»

2. Τις διατάξεις  του  Π.Δ.  145/27-12-2010  (ΦΕΚ 238/27-12-2010)  –  Οργανισμός  της
Περιφέρειας  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  162/2011  απόφαση  του
Π. Συμβουλίου  της  Περιφέρειας  Αττικής  και  δημοσιεύθηκε   στο  με   αρ.   φύλλου
2494/04-11-2011 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

3. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων»
4. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95), άρθρο 84 «Περί Δημοσίου, Λογιστικού Ελέγχου και

Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
5. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
6. Τον  Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/09-05-2013)  άρθρο πρώτο παρ. 2 «Προσαρμογή

της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές»

7. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας
2004/18/ΕΚ  περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ
της Επιτροπής και  την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του
Συμβουλίου της 16.11.2005»

8. Την  09/04-01-2011  Απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Αττικής  περί  «Ορισμού
Αντιπεριφερειρχών».

9. Την  61/11-01-2011  Απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Αττικής  περί  «μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων  στους  Αντιπεριφερειάρχες»  (ΦΕΚ  18/τ.Β/14-01-2011),  όπως
τροποποιήθηκε  με  τις  υπ’  αριθμ.  120400/29-11-2011  (ΦΕΚ 2973/τ.Β/23-12-2011),
Γ.Π. 46/20-03-2012 (ΦΕΚ 950/τ.Β/27-03-2012) και 16562 και 16577 Αποφάσεις του
Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 223/τ.Β/05-02-2013) και ισχύει.

10.Την   αρ.  5686/09-01-2013  Απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Αττικής  περί  «Ορισμού
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ 22/21-01-2013).

11.Την  αρ.  39935/28-02-2013 Απόφαση  του Περιφερειάρχη Αττικής  η  οποία αφορά
στην μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 543/07-03-2013).

12.Την αρ. 129629/02-07-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ανάκλησης
της  αρ.  107583/31-05-2013  απόφασης  Περιφερειάρχη  Αττικής  και  μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων του»

13.Την  αριθμ.  35130/739/09-08-2010  (ΦΕΚ  1291/Β/11-08-2010)  «Περί  αύξησης  των
χρηματικών  ποσών  του  Ν.  2362/95 για  τη  σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων  που
αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»

14.Τον  Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου  του  Ν.  3588/2007 (πτωχευτικός  κώδικας)  –  Προπτωχευτική  διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 

15.Τον  Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,  την αυτοδιοίκηση και  την
αποκεντρωμένη διοίκηση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

16.Την υπ’ αρ. 18/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «’Έγκριση
σκοπιμότητας για προμήθειες οικονομικού έτους 2014 της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής»

17.Τις  διατάξεις  του  Ν.  4250/2014 «Διοικητικές  απλουστεύσεις-καταργήσεις,
συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  –
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.

18.Την  υπ’  αριθμ.  245/2014  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  «Συγκρότηση
τεσσάρων επιτροπών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Δυτικής,
1) Πενταμελούς  Επιτροπής  Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων  Ανοικτών/Διεθνών
Διαγωνισμών  και  Διαδικασιών  Διαπραγμάτευσης,  2) Τριμελούς  Επιτροπής
Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων  Πρόχειρων  Διαγωνισμών  και  Διαδικασιών
Διαπραγμάτευσης,  3) Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών
και  4) Τριμελούς  Επιτροπής Παραλαβής Υλικών & Παροχής Εργασιών όλων των
Διευθύνσεων, τμημάτων & γραφείων της Π.Ε.Δ.Α.»

19.Την υπ.  αρ.  591/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ57Λ7-Γ5Γ)  απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής
«Συγκρότηση  Τριμελούς  Επιτροπής  για  τον  τεχνικό  έλεγχο  των  αυτοκινήτων  και
μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής» 
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20. Το  υπ.  αρ.  5025/4220/30-01-2014 έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
σύμφωνα με το οποίο δόθηκε εξαίρεση από την απόσυρση επιβατικών οχημάτων
άνω των 1400 cc της Περιφέρειας Αττικής. 

21.Τις  με  αρ.  πρωτ.  40282/24-02-2014,  40298/24-02-2014,  40307/24-02-2014,
40314/24-02-2014,   40317/24-02-2014,  40321/24-02-2014,  40326/24-02-2014,
40331/24-02-2014,  40335/24-02-2014,  40341/24-02-2014,  γραπτές αναφορές του
αρμόδιου για τα οχήματα υπαλλήλου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής και
κατόπιν  τεχνικής  επιθεώρησης  της  αρμόδιας  επιτροπής  ελέγχου  συντήρησης  και
επισκευής αυτών, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η επισκευή και συντήρηση των
υπηρεσιακών οχημάτων και φορτηγών της Π.Ε.Δ.Α. με αρ. κυκλ. ΚΗΟ 5423, ΚΗΟ
5414, ΚΗΗ 3228, ΚΗΟ 5422, ΚΗΟ 5424, ΚΗΗ 3257, ΚΗΗ 3256, ΚΗΙ 8225, ΚΗΙ 8224
και ΚΗΟ 4810 

22.Την  υπ’  αριθμ.  991/2014.  (ΑΔΑ:  ΒΙ0Ω7Λ7-ΓΛΘ)  Απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  της   Περιφέρειας  Αττικής  με  την  οποία  εγκρίθηκε  διάθεση  ποσού
10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου
μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  επισκευή,  συντήρηση  και  προμήθεια  των
απαιτούμενων ανταλλακτικών και λιπαντικών εννέα (9) υπηρεσιακών οχημάτων και
ενός φορτηγού της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 

23.Την  υπ’  αριθμ.  88226/30-04-2014  (ΑΔΑ:  ΒΙΦΓ7Λ7-3ΒΧ)  Απόφαση  Ανάληψης
Υποχρέωσης με  την  οποία  δεσμεύτηκε  το  ποσό  των  5.500,00€
συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  στον  ΚΑΕ  1321 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ»  (και  η  οποία
καταχωρήθηκε με α/α 230 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της ΥΔΕ) και την υπ’
αριθμ  88221/30-04-2014  (ΑΔΑ:  ΒΙΦΓ7Λ7-ΠΥ2)  Απόφαση  Ανάληψης
Υποχρέωσης με  την  οποία  δεσμεύτηκε  το  ποσό  των  2.500,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στον ΚΑΕ 0861 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» (και η οποία καταχωρήθηκε με α/α 231 στο
Βιβλίο  Εγκρίσεων και  Εντολών της  ΥΔΕ)  και  την  υπ.αρ.  1626/03-01-2014  (ΑΔΑ:
ΒΙΨΡ7Λ7-3Σ4) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  με την οποία δεσμεύτηκε  το
ποσό των 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ΚΑΕ 1511 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» (και  η  οποία  καταχωρήθηκε  με  α/α  2  στο  Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών της ΥΔΕ).

24.Την  υπ’  αριθμ.  1236/2014(ΑΔΑ:ΒΙΥ17Λ7-3Υ6)  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας
διακήρυξης.

25. Την υπ΄ αριθμ. 1739/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Αττικής  με  την  οποία  εγκρίθηκε  το  αριθμ.  πρωτ.  40/22-07-2014  πρακτικό  της
Πενταμελούς  Επιτροπής  Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων  Ανοικτών/Διεθνών
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Δ.Α., σύμφωνα με το οποίο
η επιτροπή κηρύσσει το διαγωνισμό άγονο και προτείνει την επανάληψή του λόγω
του ότι κατατέθηκε μία μόνο προσφορά και δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία.

26. Την υπ’ αριθμ. 1848/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε : Α) Η έγκριση των όρων σχεδίου της Διακήρυξης για
τη διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την επισκευή και
συντήρηση  υπηρεσιακών  οχημάτων  και  φορτηγών  της  Περιφερειακής  Ενότητας
Δυτικής  Αττικής  και  Β)  Η έγκριση δημοσίευσης της  Διακήρυξης  σε δύο ημερήσιες
οικονομικές εφημερίδες και σε μία τοπική ημερήσια.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την  προκήρυξη  Ανοικτού  Επαναληπτικού  Μειοδοτικού  Διαγωνισμού  με  κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή ανά μάρκα οχημάτων και ΚΑΕ για
την επισκευή  συντήρηση εννέα (9) υπηρεσιακών οχημάτων και ενός φορτηγού
της  Περιφερειακής  Ενότητας  Δυτ.  Αττικής  καθώς  και  την  προμήθεια  των
απαιτούμενων  ανταλλακτικών  και  λιπαντικών  για  τις  απαιτούμενες  εργασίες,
προϋπολογισμού  10.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. όπως  αναλυτικά
περιγράφονται  τα είδη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ που αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της
Διακήρυξης αυτής.
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Ο  προϋπολογισμός  ορίζεται  έως  του  ποσού  των    δέκα  χιλιάδων  ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (10.000,00€)   και  θα βαρύνει  τον προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε.Δ.Α. έτους   2014,   Ειδικού Φορέα 06072 κατά   5.500,00€
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ   τον    ΚΑΕ  1321   “Προμήθεια  ειδών  συντήρησης  και
επισκευής μεταφορικών μέσων”  κατά    2.500,00€    συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ   τον
ΚΑΕ  0861    “Αμοιβές  για  επισκευή  και  συντήρηση  μεταφορικών  μέσων”     και  κατά
2.000,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ   τον    ΚΑΕ  1511  “  Προμήθεια  καυσίμων και
λιπαντικών”  .

Η/Οι  παρούσ/-ες σύμβαση/-εις ισχύει/-ουν από την/τις  υπογραφή/-ές της/-τους
και διαρκεί/-ούν μέχρι εξαντλήσεως του/των ποσού/-σών αυτής/-τών,  ήτοι  του
ποσού των 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ συνολικά.

1) Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία  δημοσίευσης  περίληψης  της  Διακήρυξης  στο  ΦΕΚ  (Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων) και στον ημερήσιο οικονομικό  τύπο.

2) ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηρ. Πολυτεχνείου 78,
Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200

(1ος όροφος)

22/09/2014 Δευτέρα 10:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους είτε αυτοπροσώπως
στο Τμήμα Γραμματείας της Υπηρεσίας μέχρι την παρακάτω ημερομηνία και ώρα,

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηρ. Πολυτεχνείου 78,
Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200

(1ος όροφος)

19/09/2014 Παρασκευή 15:00μ.μ. 

είτε  αποστέλλοντας  αυτές  στην  Υπηρεσία  με  οποιοδήποτε  τρόπο,  όπου  και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα
περιέλθουν  στην  παραπάνω  Υπηρεσία  μέχρι  την  προηγούμενη  της  ημερομηνίας
διενέργειας  του  διαγωνισμού  ημέρα Παρασκευή  ημερομηνία  19/09/2014 και  έως
15:00μ.μ.
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την
διενέργεια  του  διαγωνισμού,  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  παραδίδονται  στα  αρμόδια
όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της
εκπνοής  της  προθεσμίας  που  καθορίζεται  από  τη  διακήρυξη  ή  την  πρόσκληση,
προκειμένου  να  αποσφραγιστούν  μαζί  με  τις  άλλες  που  κατατέθηκαν  με  την
προαναφερόμενη διαδικασία.

Επιστρέφονται,  χωρίς  να  αποσφραγιστούν  και  οι  προσφορές  που
υποβάλλονται,  ή  περιέρχονται  στην  Υπηρεσία,  με  οποιοδήποτε  τρόπο,
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ.

3)  Οι  προσφορές,  θα  κατατίθενται  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  με  τα  στοιχεία  της
υπηρεσίας  και  του  διαγωνιζόμενου.  Εφόσον  οι  ενδιαφερόμενοι  συμμετέχουν  στον
διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει μαζί με την προσφορά να υποβάλλουν
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βεβαίωση  με  τα  στοιχεία  των  εκπροσώπων  με  βεβαιωμένη  τη  γνησιότητα  της
υπογραφής από οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη προς τούτο αρχή ή Κ.Ε.Π. 

4) Δικαίωμα συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν :
     α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
     β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
     γ. Συνεταιρισμοί.

5)  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί  εκατόν ογδόντα
(180) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

6)  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει  τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη
λήξη  του  χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς  (στην  περίπτωση  της  εγγυητικής
επιστολής).

7) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με :
α)  Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’-Β’-Γ’-Δ’-Ε’-ΣΤ’-Ζ’), που
επισυνάπτονται.
β) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
γ) Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».
δ)  Το  Π.Δ.  60/2007  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της
Οδηγίας  2004/18/ΕΚ  «περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

8) Περίληψη της παρούσας διακήρυξης :

 Θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ στις 22/08/2014
 Θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες της Αθήνας και σε μία

τοπική στις  22/08/2014 
 Θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε.Δ.Α.
 Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: www  .  patt  .  gov  .  gr
 Θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Τα  έξοδα  δημοσίευσης  στις  δύο  ημερήσιες  οικονομικές  εφημερίδες  της  Αθήνας
βαρύνουν την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε.Δ.Α.

Τα έξοδα δημοσίευσης στην τοπική εφημερίδα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Τα παραρτήματα θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

9)  Υπηρεσία υπεύθυνη για την παροχή τευχών και εγγράφων του διαγωνισμού και
πρόσθετων πληροφοριών, είναι το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών
της Π.Ε.Δ.Α. (Γραφείο 306), με τα ακόλουθα στοιχεία :

    Οδός        Ηρώων Πολυτεχνείου 78
    Τ. Κ.         19 200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
    Τηλ.          2132047009, 2132047076   
    FAX          210-5561564

Προς  διευκόλυνση των  ενδιαφερομένων,  το  πλήρες  κείμενο  της  διακήρυξης  και  τα
παραρτήματά  της  θα  διατίθενται  σε  ηλεκτρονική  μορφή στον διαδικτυακό τόπο της
αναθέτουσας αρχής:  www  .  patt  .  gov  .  gr  . Η Περιφέρεια Αττικής αν και καταβάλλει  κάθε
προσπάθεια  για  να  εξασφαλίσει  την  πληρότητα  και  ορθότητα  των  εγγράφων  που
βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί
την  ορθότητα,  πληρότητα  και  την  ακρίβεια  των  κειμένων  που  βρίσκονται  στις
ηλεκτρονικές της σελίδες.
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http://www.patt.gov.gr/


Οι παραλήπτες της διακήρυξης (είτε ηλεκτρονικά είτε από το Τμήμα Προμηθειών) θα
πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως
επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ,  email) έτσι ώστε η Υπηρεσία να έχει κατάλογο
όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη.

Τυχόν  διευκρινήσεις  σχετικά  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  παρέχονται  από  την
Υπηρεσία  μας,  από  την  κα.  Αριάδνη  Φραγκιαδάκη  και  την  κα.  Στυλιανή
Δημητρακοπούλου,  τηλέφωνα:  2132047009  και  2132047092  αντίστοιχα,  fax:
2105561564.Διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές παρέχονται από τον
αρμόδιο για τα οχήματα υπάλληλο κ. Μιχάλαρο Στέφανο τηλέφωνο 2132047021 κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Άρθρο 11 του Κ.Π.Δ. 118/2007
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Άρθρο 11 του Κ.Π.Δ. 118/2007

1. Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  καταθέσουν
έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την
παρούσα διακήρυξη.

2. Οι προσφορές μπορούν να καταθέτονται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται
ταχυδρομικώς  στη  Γραμματεία  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών  της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών),
Ηρώων  Πολυτεχνείου  78  στην  Ελευσίνα,  με  οποιονδήποτε  τρόπο  και
παραλαμβάνονται  με  απόδειξη,  με  την  απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  αυτές  θα
περιέλθουν  στην  παραπάνω  Υπηρεσία  μέχρι  την  προηγούμενη  της
ημερομηνίας  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  ημέρα Παρασκευή    ημερομηνία
19/09/2014   και έως   15:00μ.μ.

3. Στις  περιπτώσεις  που  οι  υποβαλλόμενες  ή  οι  ταχυδρομικά  αποστελλόμενες
προσφορές  δεν  τηρούν  τα  οριζόμενα  από  τις  διατάξεις  των  προηγούμενων
παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.

4. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από
την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην
αρμόδια  Πενταμελή  Επιτροπή  Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων  Ανοικτών
Διαγωνισμών  και  Διαδικασιών  Διαπραγμάτευσης,  προ  της  εκπνοής  της
προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν
μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Επιστρέφονται  χωρίς  να  αποσφραγιστούν οι  προσφορές  που υποβάλλονται  ή
περιέρχονται στην Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το ίδιο
είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την
συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους
της διακήρυξης.

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού

 Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από τα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής, Ηρ. Πολυτεχνείου 78, Τ.Κ. 19 200, 3ος όροφος, γραφείο 306
(Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών), και η παραλαβή της γίνεται είτε
αυτοπροσώπως  είτε  με  courier.  Στην  περίπτωση  παραλαβής  της  Διακήρυξης
μέσω  courier,  η  Π.Ε.Δ.Α.  δεν έχει  καμία απολύτως ευθύνη για  την έγκαιρη και
σωστή παράδοσή της.

 Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα
στοιχεία  των  ενδιαφερομένων  (όπως  επωνυμία,  διεύθυνση,  τηλέφωνο,  φαξ,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Π.Ε.Δ.Α. να έχει στη διάθεση
της κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη.

 Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη
πληρότητας  σύμφωνα  με  τον  πίνακα  περιεχομένων  και  τον  συνολικό  αριθμό
σελίδων  και  εφόσον  διαπιστώσουν  οποιαδήποτε  παράλειψη  να  το  γνωρίσουν
έγγραφα στην Π.Ε.Δ.Α. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά
της  νομιμότητας  του  Διαγωνισμού  με  το  αιτιολογικό  της  μη  πληρότητας  του
παρεληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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 Προς  διευκόλυνση  των  ενδιαφερομένων,  το  πλήρες  κείμενο  της  Διακήρυξης
διατίθεται  και  σε  ηλεκτρονική  μορφή  μέσω  του  διαδικτύου  στη  διεύθυνση  :
www  .  patt  .  gov  .  gr

Η Περιφέρεια Αττικής, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την 
πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια 
των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site).
       

      

Προς  το  σκοπό  αυτό  οι  επιθυμούντες  να  συμμετάσχουν  στον  ανωτέρω
διαγωνισμό,  δύνανται  να   επιθεωρήσουν  τα  υπηρεσιακά  οχήματα  και  το
φορτηγό που αναγράφονται στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσης κατά τις ώρες
8:00  π.μ.  έως  14:00  μ.μ.  από  Δευτέρα  έως  Παρασκευή  προκειμένου  να
εκτιμήσουν  και  να  κοστολογήσουν  τις  εργασίες  επισκευής  μετά  των
αντίστοιχων γνήσιων, καινούργιων και αμεταχείριστων ανταλλακτικών που θα
απαιτηθούν προκειμένου τα οχήματα και το φορτηγό να περιέλθουν εύχρηστα,
λειτουργικά και ασφαλή προς χρήση στην Π.Ε.Δ.Α. κατόπιν συνεννόησης με
τον  αρμόδιο  για  τα  οχήματα  υπάλληλο  κ.  Μιχάλαρο  Στέφανο  στο  τηλ:
2132047021
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 1  ο   
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρο 11-12- του Κ.Π.Δ. 118/2007)

Προσφορές  υποβάλλονται  ανά  μάρκα  οχημάτων  και  για  το  σύνολο  των
οχημάτων της κάθε μάρκας και των απαιτούμενων εργασιών κάθε οχήματος. Σε
περίπτωση που ο υποβάλλων προσφορά δεν δύναται  να πραγματοποιήσει
μέρος  των  εργασιών  που  απαιτούνται  για  το  κάθε  όχημα,  μπορεί  να
συνεργαστεί  με  κάποια  άλλη  εταιρεία  και  να  υποβάλλουν  από  κοινού
προσφορά.  Σε  κάθε  περίπτωση  απαιτείται  η  προσκόμιση  των  ανάλογων
εγγράφων  που  να  αποδεικνύουν  τη  συνεργασία.  Προσφορές  που  αφορούν
μεμονωμένες εργασίες και μεμονωμένα οχήματα θεωρούνται άκυρες.

1. Η προσφορά υποβάλλεται,  εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), στην
ελληνική  γλώσσα,  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  καθαρογραμμένη  και  χωρίς
ξέσματα.

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β)  Ο  πλήρης  τίτλος  της  αρμόδιας  Υπηρεσίας,  που  διενεργεί  τον  διαγωνισμό
(Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής
Αττικής, Τμήμα Προμηθειών).
γ) Ο αριθμός της Διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Μέσα  στο  φάκελο  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  απαιτούμενα  κατά  το  στάδιο
υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής:

- Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο
αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γ΄) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την
ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤ΄) τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
 

3. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.

4. Σε περίπτωση που 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  την  ένδειξη  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

5.  Σε  περίπτωση  συνυποβολής  με  την  προσφορά  στοιχείων  και  πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους,
θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε, ο προσφέρων  οφείλει να σημειώνει επ΄
αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα».Σε αντίθετη περίπτωση
θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι.Η
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του
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απορρήτου  που  καλύπτει  τεχνικά  ή  εμπορικά  ζητήματα  της  επιχείρησης  του
ενδιαφερομένου.

6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι  καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη  από τον  προσφέροντα,  το  δε  αρμόδιο
όργανο  παραλαβής  και  αποσφράγισης  των  προσφορών, κατά  τον  έλεγχο,
μονογράφει  και  σφραγίζει  την  τυχόν  διόρθωση  ή  προσθήκη.  Η  προσφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή,
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

7. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου
15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει
απορριφθεί  η  ανωτέρω  ένσταση,  θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως  και
ανεπιφυλάκτως  όλους  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  δεν  δύναται,  με  την
προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως,
τους ανωτέρω όρους.

     Η  άσκηση ενστάσεως  κατά  της  διακηρύξεως  δεν  κωλύει  τη  συμμετοχή  στον
διαγωνισμό.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι
διαγωνιζόμενοι  παρέχουν  διευκρινίσεις  μόνο  όταν  αυτές  ζητούνται  από  αρμόδιο
όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας,
μετά  την  σχετική  γνωμοδότηση  του  οργάνου.  Από  τις  διευκρινίσεις,  οι  οποίες
παρέχονται,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  λαμβάνονται  υπόψη  μόνο  εκείνες  που
αναφέρονται  στα  σημεία  για  τα οποία υποβλήθηκε  σχετικό  αίτημα από το  αρμόδιο
όργανο.

                                                              

ΑΡΘΡΟ 2  ο   
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ (άρθρο 19 του

Κ.Π.Δ. 118/2007)

1. Η  Πενταμελής  Επιτροπή  Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων  Ανοικτών/Διεθνών
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής προβαίνει
στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και
ώρα που  ορίζεται  από τη  διακήρυξη  στα  γραφεία  της  Π.Ε.  Δυτικής  Αττικής  (1ος

όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων, Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα),
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμων εκπροσώπων τους. Προσφορές που
υποβάλλονται  στο  παραπάνω  όργανο  μετά  την  έναρξη  της  διαδικασίας
αποσφράγισης  δεν  αποσφραγίζονται αλλά  παραδίδονται  στην  Υπηρεσία  για
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής
προσφοράς  –  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’,  μονογράφονται  δε  και  σφραγίζονται  από  το
παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό
και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο
και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται
από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί
την  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  από  την  πρόσκληση  που  θα  στείλει  η
Υπηρεσία στους υποψηφίους που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία της
αποσφράγισης.

3. Μετά  την  αποσφράγιση  των  προσφορών το  παραπάνω όργανο προβαίνει  στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών
που υπέβαλαν σε πρακτικό εις τριπλούν (3),  το οποίο υπογράφει,  σφραγίζει  και
παραδίδει στην Υπηρεσία.

12



4. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους
σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
παραδίδεται  με  απόδειξη  σε  υπάλληλο  της  Υπηρεσίας  που  διενεργεί  τον
διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  αυτών,
επαναφέρονται  για  όσες  προσφορές  κρίθηκαν  αποδεκτές  με  απόφαση  της
Πενταμελούς  Επιτροπής  Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων  Ανοικτών/Διεθνών
Διαγωνισμών  και  Διαδικασιών  Διαπραγμάτευσης  της  Π.Ε.  Δυτικής  Αττικής,  στην
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, για την αποσφράγισή τους κατά την
ημερομηνία  και  ώρα  που  θα οριστεί  από την  πρόσκληση της  Υπηρεσίας  στους
υποψηφίους που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία της αποσφράγισης
και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο
αποσφράγισης  των  προσφορών  είναι  αρμόδιο  και  για  την  αξιολόγησή  τους,  οι
σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σε
αυτό.

6. Όσοι δικαιούνται,  σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται  στη διαδικασία
αποσφράγισης  των  προσφορών,  λαμβάνουν  γνώση  των  συμμετεχόντων  στον
διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν.

7. Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  και  την  ανάδειξη  αυτού/αυτών
στον/στους  οποίο/οποίους  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση, το  αρμόδιο
όργανο  παραλαβής  και  αποσφράγισης  προσφορών  προβαίνει  επίσης  στην
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 3, παράγραφος 2 & 3
του Παραρτήματος Β’ της Διακήρυξης, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη
διακήρυξη. Όσοι δικαιούνται,  σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη
διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών λαμβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Τα δικαιολογητικά του άρθρου 3, παράγραφος 2 & 3 της Διακήρυξης, προσκομίζονται
σε σφραγισμένο φάκελο,  ο οποίος παραδίδεται  ενώπιον της αρμόδιας Πενταμελούς
Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών Διαγωνισμών της Π.Ε. Δυτικής
Αττικής, την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την πρόσκληση της Υπηρεσίας,
τον  οποίο  και  αποσφραγίζει  παρουσία  αυτού/αυτών  στον/στους  οποίο/οποίους
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και αυτών που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη
διαδικασία  αποσφράγισης  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  του  άρθρου  3,
παράγραφος 2 και 3 του Παραρτήματος Β της Διακήρυξης.

Στη  συνέχεια  η  Πενταμελής  Επιτροπή  Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων
Ανοικτών/Διεθνών  Διαγωνισμών  της  Π.Ε.  Δυτικής  Αττικής  αφού  ελέγξει  τα
δικαιολογητικά  του  άρθρου  3,  παράγραφος  2  και  3  του  Παραρτήματος  Β  της
Διακήρυξης και διαπιστώσει  ότι  είναι  πλήρη,  συντάσσει Πρακτικό κατακύρωσης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού εις τριπλούν (3), το οποίο παραδίδει στην Υπηρεσία
και  η  Υπηρεσία  εισηγείται  στην  Οικονομική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας  Αττικής  να
αποφασίσει  για  την  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  βάσει  του
ανωτέρω Πρακτικού.

Άρθρο 3  ο   
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρα 5α – 6 του Κ.Π.Δ. 118/2007)

1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν,  επί ποινή
αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους  στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω
δικαιολογητικά :

α)  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο του Κ.Π.Δ. 118/2007, και η
οποία  πρέπει  να  είναι  σύμφωνη  με  το  υπόδειγμα  του  Παραρτήματος  Ε΄ της
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διακήρυξης, ύψους 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με το ΦΠΑ  για
τα  οχήματα  για  τα  οποία  θα  υποβληθεί/υποβληθούν  προσφορά/προσφορές  από
τον/τους ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενους
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ  ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ,  ΠΟΥ  ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ  ΑΡΘΡΟ  25  ΤΟΥ  Π.Δ.  118/2007  ΚΑΙ  ΤΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’, ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

β)  Υπεύθυνη  δήλωση της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986  (Α’  75),  όπως
εκάστοτε ισχύει,  στην οποία: 

ι) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.

ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,

 δεν έχουν καταδικαστεί  με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007,

 δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,

 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς) και ότι θα εξακολουθήσουν να είναι
εγγεγραμμένοι μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού,

 δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990
όπως εκάστοτε ισχύει,  (ή  άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται  για
αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα)  και  ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις
εφόσον πρόκειται αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)

 είναι  εγγεγραμένη  στο  οικείο  Επιμελητήριο  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του
διαγωνισμού, εφόσον απαιτείται 

Διευκρινίσεις: 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση

περί  μη  καταδίκης  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  κάποιο  από  τα  ανωτέρω
αδικήματα, υποβάλλουν:

 οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε 
 ο Πρόεδρος του Δ.Σ και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι

Α.Ε
 σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του 
Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται

από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού.
Όταν ο προσφέρων είναι  ένωση προμηθευτών-κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση

αφορά, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή
Κοινοπραξία.

Εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στο  Διαγωνισμό  με  αντιπρόσωπό  τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
μαζί  με  την  προσφορά  υποβάλλουν  τα  παραπάνω δικαιολογητικά  για  κάθε
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Κ.Π.Δ. 118/2007 που αναφέρεται
στα κριτήρια ανάθεσης – αξιολόγηση προσφορών. 

γ)  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), με θεώρηση
του  γνησίου  της  υπογραφής,  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  στην  οποία  να  δηλώνει  ότι
αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.
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δ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους
υποβάλλουν  μαζί  με  την  προσφορά  παραστατικό  εκπροσώπησης  με
βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής τους. Ειδικά τα Νομικά πρόσωπα
υποβάλλουν  και  παραστατικό  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ο  νόμιμος
εκπρόσωπος τους. 

ε)  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφεται ότι τα
υλικά για επισκευή ή αντικατάσταση και κάθε φύσεως ανταλλακτικά θα είναι
του κατασκευαστή του κάθε μηχανήματος (γνήσια ανταλλακτικά, καινούργια
και αμεταχείριστα).

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου προμηθευτή
από τον διαγωνισμό.  

Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν,  μαζί  με  την
προσφορά τους και τα νομιμοποιητικά έγγραφά τους (καταστατικά, ΦΕΚ, κλπ και
σε περίπτωση νομικών προσώπων) και τα εξής:
i. Νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για
διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε και Ε.Π.Ε), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα
του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και
Ε.Ε). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο πρόεδρος και ο
Διευθύνων  Σύμβουλος  Α.Ε,  τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που  έχουν  δικαίωμα  να
δεσμεύουν  με  την  υπογραφή  τους  το  νομικό  πρόσωπο  και  τα  έγγραφα  της
νομιμοποίησης  αυτών,  αν  αυτό  δεν  προκύπτει  ευθέως  από  το  καταστατικό
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
ii. Φωτοαντίγραφο άδειας  λειτουργίας  συνεργείου  επισκευής  οχημάτων σε  ισχύ
σύμφωνα με το Π.Δ 78/1988 “ Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης
και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών
και  μοτοποδηλάτων καθώς και  της  διαδικασίας  χορήγησης αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας αυτών.

2. Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών, ο/οι  προσφέρων/προσφέροντες
στον/στους  οποίο/οποίους  πρόκειται  να γίνει  η  κατακύρωση,  εντός προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α’ 290), οφείλει
να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία
αποσφραγίζονται  και  ελέγχονται  κατά  τη  διαδικασία  που  προβλέπεται  στην
παρούσα Διακήρυξη.

α.  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ :

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από  την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφη ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει,
ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, δηλ. της συμμετοχής
σε  εγκληματική  οργάνωση,  της  δωροδοκίας,  της  απάτης,  της  νομιμοποίησης
εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  και  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου  εξαμήνου,  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης
ειδοποίησης, από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,
εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  άλλη  ανάλογη
κατάσταση και  ότι 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.

(3) Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από αρμόδια  κατά  περίπτωση  αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης,
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είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές
κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)  και  ως  προς  τις  φορολογικές
υποχρεώσεις τους.

Σε  περίπτωση  εγκατάστασής  τους  στην  αλλοδαπή,  τα  δικαιολογητικά  των
παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
της  χώρας  που  είναι  εγκατεστημένοι,  από  την  οποία  και  εκδίδεται  το  σχετικό
πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου,  με  το  οποίο  θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  της  επίδοσης  της  ως  άνω  έγγραφης
ειδοποίησης.

 
β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ : 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  έκδοσης  του  τελευταίου
τριμήνου,  πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2
του παρόντος άρθρου.

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια
από τις καταστάσεις της περ.  (2)  του εδ.  α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2
του παρόντος άρθρου.

(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας 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  και  εξακολουθούν  να  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  την
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ :

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2
του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα.

(2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της
παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’ 101),
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής  εκκαθάρισης  των  ανωτέρω  νομοθετημάτων  ή  υπό  άλλες  ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(3) Ειδικότερα,  τα  ανωτέρω  νομικά  πρόσωπα  πρέπει  να  προσκομίζουν  για  τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο
ισοδύναμο  έγγραφο  αρμόδιας  διοικητικής  ή  δικαστικής  αρχής  της  χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

(4) Επί  ημεδαπών  ανωνύμων  εταιρειών  τα  προαναφερόμενα  πιστοποιητικά  της
εκκαθάρισης της  περίπτωσης (2)  του  εδ.  γ  της  παρ.  2 του παρόντος  άρθρου,
εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της
Περιφέρειας στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η
συμμετέχουσα  στο  διαγωνισμό  Α.Ε.,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων
7α.1.ια’ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην
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ειδική  εκκαθάριση  του  ν.  1892/1990,  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  από  το  αρμόδιο
Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ :

(1)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου  πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο
να  προκύπτει  ότι  ο  πρόεδρος  του  Διοικητικού  του  Συμβουλίου  δεν  έχει
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του   παρόντος
άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2)
του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς
συνεταιρισμούς,  αντίστοιχα,  και  της  περίπτωσης  (2)  του  εδ.  γ  της  παρ.  2  του
παρόντος άρθρου.

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ :

Τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  προμηθευτή που
συμμετέχει στην Ένωση.

Εάν  σε  κάποια  Χώρα  βεβαιώνεται  από  οποιαδήποτε  Αρχή  της  ότι  δεν
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως
άνω  αναφερόμενες  περιπτώσεις  του  παρόντος  άρθρου,  δύναται  να
αντικατασταθούν  αυτά,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  προμηθευτή  που  γίνεται
ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ή  συμβολαιογράφου  της  χώρας
εγκατάστασης.

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα
δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

3. Άλλα δικαιολογητικά συμμετοχής :

       Εκτός  από  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  της  παραγράφου  2,  μετά  την
αξιολόγηση  των  προσφορών, ο  προσφέρων  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η
κατακύρωση,  εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών από την  κοινοποίηση  της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με
το ν. 2672/1998 (Α’ 290), οφείλει να υποβάλει, στον ως άνω σφραγισμένο φάκελο, και
τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη
διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη :

 (i) Βεβαιώσεις Τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, ή (ii)
αντίγραφο ή  απόσπασμα  του  ισολογισμού  της  επιχείρησης  ή  (iii)  υπεύθυνη
δήλωση  περί  του  συνολικού  ύψους  του  κύκλου  εργασιών  της  επιχείρησης,
καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τις υπό προμήθεια
υπηρεσίες  κατά  τις  τρεις   (3)  προηγούμενες  του  έτους  του  διαγωνισμού
οικονομικές  χρήσεις.  Εάν  η  επιχείρηση  λειτουργεί  ή  ασκεί  επιχειρηματική
δραστηριότητα σχετικά με τις υπό προμήθεια υπηρεσίες κατά χρονικό διάστημα
που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους
ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν
κατά το διάστημα αυτό.

 Υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8
του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  με θεώρηση γνησίου υπογραφής
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ότι  η  προσφορά  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας
διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση.

 Υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8
του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  με θεώρηση γνησίου υπογραφής,
στην οποία θα δηλώνονται τα εξής : 

α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργία της επιχείρησης.
β)  Εάν  έχει  επιβληθεί  στον  προμηθευτή  η  ποινή  του  αποκλεισμού  από

διαγωνισμούς,  με  αμετάκλητη  απόφαση  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  κατά  τα
άρθρα  18,34  και  39  του  Κ.Π.Δ.  118/2007.  Εάν  η  ποινή  του  αποκλεισμού
επιβλήθηκε  για  ορισμένο χρόνο,  το  στοιχείο τούτο λαμβάνεται  υπόψη για  την
απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 

Δικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  Κράτος  εκτός  Ελλάδας,  θα  συνοδεύονται
υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα.

4. Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα
δικαιολογητικά, που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου
μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών, η  κατακύρωση  γίνεται  στον
συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από
τους συμμετέχοντες δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα
και  δικαιολογητικά,  που  αναφέρονται  στις  παρ.  2  και  3  του  παρόντος
άρθρου  μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών, ο  διαγωνισμός
ματαιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ 4  ο   
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (άρθρο 7 του Κ.Π.Δ. 118/2007)

1. Η  ένωση  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε
από  εκπρόσωπό  τους  εξουσιοδοτημένο  με  συμβολαιογραφική  πράξη.  Στην
προσφορά απαραιτήτως πρέπει  να  προσδιορίζεται  η έκταση και  το  είδος  της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

3. Σε περίπτωση που,  εξαιτίας  ανικανότητας  για  οποιοδήποτε  λόγο  ή  ανωτέρας
βίας,  μέλος  της  ένωσης  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  της
ένωσης  κατά  τον  χρόνο  αξιολόγησης  των  προσφορών,  τα  υπόλοιπα  μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια
τιμή.
Εάν  η  παραπάνω  ανικανότητα  προκύψει  κατά  τον  χρόνο  εκτέλεσης  της
σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης
αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση.
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί  με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 5  ο   
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. 118/2004)

Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
από ΕΓΓΥΗΣΗ με ποσό που θα καλύπτει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού
της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τα οχήματα
για  τα  οποία  θα  υποβληθεί/υποβληθούν  προσφορά/προσφορές  από  τον/τους
ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενους 
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Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται
και στο ελάχιστο από το ως άνω απαιτούμενο ποσοστό 5%.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ:

(1) η  ανάληψη  υποχρέωσης  από  το  πιστωτικό  ίδρυμα  να  καταβάλει
ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο και απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι
υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή)

(2) ο αριθμός της διακήρυξης
(3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
(4) την  πλήρη  επωνυμία  και  τη  διεύθυνση  του  συμμετέχοντα  υπέρ  του

οποίου εκδίδεται η Εγγύηση.

Άλλα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η εγγύηση συμμετοχής είναι : 
α. Τον εκδότη.
β. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
γ. Τον αριθμό της εγγύησης.
δ.  Την  σχετική  διακήρυξη,  την  ημερομηνία  διαγωνισμού  και  τις  ζητούμενες
υπηρεσίες.
ε.  Την  ημερομηνία  λήξης  της  ισχύος  της  εγγύησης.  (Η  εγγύηση  πρέπει  να
ισχύει  τουλάχιστον  επί  ένα  μήνα  μετά  τη  λήξη  του  χρόνου  ισχύος  της
προσφοράς  που  ζητά  η  διακήρυξη,  στην  περίπτωση  της  εγγυητικής
επιστολής).
στ. Τους όρους ότι :
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως (στην περίπτωση της εγγυητικής επιστολής).
ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση (στην περίπτωση της εγγυητικής επιστολής).
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου (στην περίπτωση της εγγυητικής επιστολής).
IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος
της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί
πριν  την  ημερομηνία  λήξης  της  εγγύησης(στην  περίπτωση  της  εγγυητικής
επιστολής).

Τυχόν  ελλείψεις  της  εγγύησης  συμμετοχής  πέραν  των  αναγκαίων  στοιχείων
μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) από την
έγγραφη ειδοποίηση του συμμετέχοντα από την Υπηρεσία.

Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται  στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄.

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο  ανάδοχος  στον  οποία  έγινε  η  κατακύρωση  ή  η  ανάθεση,  υποχρεούται  να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων τη σύμβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α
για  τα  οχήματα  για  τα  οποία  έχει/έχουν  υποβληθεί/υποβληθούν
προσφορά/προσφορές από τον/τους ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενους 

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα
ακόλουθα :

 Τον αριθμό της σύμβασης, το είδος και την ημερομηνία έκδοσης της εγγύησης .
 Τον εκδότη.
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 Ότι η εγγύηση ισχύει μέχρι της επιστροφής της.
 Τον αριθμό της εγγύησης.
 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
 Την  πλήρη  επωνυμία  και  τη  διεύθυνση  του  ανάδοχου  υπέρ  του  οποίου

εκδίδεται η εγγύηση.
 Τους όρους ότι :

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως (στην περίπτωση της εγγυητικής επιστολής).
ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση (στην περίπτωση της εγγυητικής επιστολής).
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται
σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου (στην περίπτωση της εγγυητικής επιστολής).

        ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν
από   την  ημερομηνία  λήξης  της  εγγύησης  (στην  περίπτωση  της  εγγυητικής
επιστολής).

Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 6  ο   
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (άρθρο 14 του Κ.Π.Δ. 118/2007)

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. 
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 7  ο   
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (άρθρο 15 του Κ.Π.Δ. 118/2007)

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν
και της διενέργειάς του, και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση
για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται
και  η  προβολή  λόγων  που  αφορούν  την  πληρότητα  και  νομιμότητα  των
δικαιολογητικών,  τα  οποία  προσκομίζει  ο  προσφέρων  προς  τον  οποίον
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6,8 και 8α του Κ.Π.Δ.
118/2007.

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Κεντρική Γραμματεία της
Περιφερειακής  Ενότητας  Δυτικής  Αττικής  για  την  Τριμελής  Επιτροπή
Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, ως εξής :

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού :

Μόνο από εκείνους που επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά, μέσα στο μισό
του  χρονικού  διαστήματος  από  τη  δημοσίευση  της  διακήρυξης  μέχρι  την
ημερομηνία  λήξεως  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών.  Για  τον
καθορισμό  της  προθεσμίας  αυτής  συνυπολογίζονται  και  οι  ημερομηνίες  της
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα
που διενεργεί τον διαγωνισμό, ήτοι την αρμόδια Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης
Ενστάσεων  και  Προσφυγών  και  το  αποφασίζον  όργανο,  ήτοι,  η  Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
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β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν
την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του
διαγωνισμού  ως  προς  τη  διαδικασία  παραλαβής  και  αποσφράγισης  των
προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός
της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε
γνώση του σχετικού φακέλου.

Η  ένσταση  αυτή  δεν  επιφέρει  αναβολή  ή  διακοπή  του  διαγωνισμού,  αλλά
εξετάζεται  κατά την  αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού  από το
αρμόδιο  συλλογικό  όργανο  και  εκδίδεται  η  σχετική  απόφαση  μετά  από
γνωμοδότηση αυτού.
Η  ένσταση  κατά  της  συμμετοχής  προμηθευτή  σε  διαγωνισμό  κοινοποιείται
υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της
υποβολής της.

γ)  Κατά  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού  έως  και  την  κατακυρωτική
απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο
ενδιαφερόμενος  προμηθευτής  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  πράξεως  ή
παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.

Η  ένσταση  αυτή  κοινοποιείται  υποχρεωτικά,  εντός  δύο  (2)  ημερών  από  την
υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το
αρμόδιο  γνωμοδοτικό  συλλογικό  όργανο,  ήτοι  την  Τριμελής  Επιτροπή
Αξιολόγησης  Ενστάσεων  και  Προσφυγών  και  το  αποφασίζον  όργανο,  ήτοι  η
Οικονομική Επιτροπή, εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον
αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α
του  Π.Δ.  118/2007,  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  τριών  (3)  εργασίμων ημερών,
αφότου  ο  ενδιαφερόμενος  προμηθευτής  έλαβε  γνώση  της  ανωτέρω
κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.

Η  ένσταση  αυτή  κοινοποιείται  υποχρεωτικά,  εντός  δύο  (2)  ημερών  από  την
υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται
από  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  συλλογικό  όργανο,  ήτοι  η  Τριμελής  Επιτροπή
Αξιολόγησης  Ενστάσεων  και  Προσφυγών  και  το  αποφασίζον  όργανο,  ήτοι  η
Οικονομική Επιτροπή, εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.

3. Ενστάσεις  που  υποβάλλονται  για  οποιουσδήποτε  άλλους  λόγους,  εκτός  από
τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση
της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από
την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.

5. Ο συμμετέχων μπορεί  κατά  των αποφάσεων που επιβάλλουν σε  βάρος του
κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007
να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών,  από την  ημερομηνία  που έλαβε  γνώση της
σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.

Επί  της  προσφυγής,  αποφασίζει  το  αρμόδιο  όργανο,  ήτοι  η  Οικονομική
Επιτροπή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, ήτοι
της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται  προσβολή με  άλλη οιασδήποτε  φύσεως
διοικητική προσφυγή.
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6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2,
προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10
επί  τοις  εκατό (0,10%) επί  της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια
είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και
μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο
έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε) 3741 (‘’Παράβολα
από κάθε αιτία’’)

ΑΡΘΡΟ 8  ο   
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (άρθρο 16 του Κ.Π.Δ. 118/2007)

1. Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ’.
Με  την  προσφορά,  η  τιμή  δίνεται  τμηματικά  ανά  μάρκα  οχημάτων
(συμπεριλαμβάνεται  όλο  το  πλήθος  των  οχημάτων  κάθε  μάρκας
διαφορετικά η προσφορά θεωρείται άκυρη) για την επισκευή, συντήρηση και
προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και λιπαντικών, θα αναγράφεται
δε  στην  προσφορά  ολογράφως  και  αριθμητικώς,  όπως  καθορίζεται  στη
διακήρυξη και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επιμέρους προϋπολογισθείσες
αξίες ανά ΚΑΕ και ανά μάρκα οχημάτων. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί
και  για πάνω από μια μάρκα οχημάτων,  ακόμα και  για το σύνολο των
οχημάτων  εφόσον  πληρούνται  οι  όροι  της παρούσας διακήρυξης.  Στην
τιμή  περιλαμβάνονται  οι  τυχόν  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη
επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.

2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ

3. Προσφορά  που  περιέχει  τιμή  σε  συνάλλαγμα  ή  με  ρήτρα  συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι
προσφερόμενες τιμές τόσο στις εργασίες όσο και στα ανταλλακτικά-λιπαντικά θα
είναι  σταθερές και  αμετάβλητες καθ'  όλη τη διάρκεια της  σύμβασης που θα
υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της
σύμβασης, υπάρξει μείωση τιμών χωρίς επίπτωση ή μεταβολή στην ποιότητα
των εργασιών ή των ανταλλακτικών-λιπαντικών αντίστοιχα, αυτή γίνεται δεκτή
για λόγους δημοσίου συμφέροντος.  

5. Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς με τις ζητούμενες από την παρούσα
διακήρυξη ποσότητες, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής
της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Πενταμελούς
Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών
και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.

7. Μειοδότης/Μειοδότες  θα  αναδειχτεί/αναδειχτούν  εκείνος/εκείνοι  που  θα
προσφέρει/προσφέρουν  τη  χαμηλότερη  συνολικά  τιμή  για  την  επισκευή,
συντήρηση και προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και λιπαντικών ανά
μάρκα οχημάτων και για το πλήθος των οχημάτων που συμπεριλαμβάνονται σε
κάθε  μάρκα  της  παρούσας  Διακήρυξης,  όπως  αυτά  περιγράφονται  στο
Παράρτημα Γ’,  εφόσον καλύπτονται οι  τεχνικές προδιαγραφές και οι  όροι της
Διακήρυξης. Μειοδότης δύναται να αναδειχθεί ο ίδιος και για περισσότερες από
μια μάρκες οχημάτων ακόμα και για το σύνολο αυτών εφόσον καλύπτονται οι
τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 9  ο   
ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 21 του Κ.Π.Δ. 118/2007)

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με
αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει :
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α)  Κατακύρωση της προμήθειας.

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

γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία
της διαπραγμάτευσης,  όταν συντρέχει  λόγος επείγοντος  που δεν οφείλεται  σε
υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.

δ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των
υπό στοιχείων Ι  και ΙΙ  των παρ. α και  β της παρ. 2 του άρθρου  20 του Π.Δ.
118/2007.

ε) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις :

i)  Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται  πλέον τις  υπηρεσίες  είτε
λόγω διακοπής  ή περιορισμού της δραστηριότητας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής,
για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν τα εννέα (9) υπηρεσιακά οχήματα
και το φορτηγό.

ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που
επιβάλλουν την ματαίωση.

στ)  Ειδικά  σε  περιπτώσεις  διαγωνισμών  με  κριτήριο  τη  χαμηλότερη  τιμή  στους
οποίους υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο
προσφορά  και  εφόσον  δεν  υπάρχουν  συγκριτικά  στοιχεία  τιμών  είτε
προηγούμενων  διαγωνισμών  είτε  της  αγοράς  που  να  επιβεβαιώνονται  με
παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.

Στον  επαναληπτικό  διαγωνισμό  και  εφόσον  συντρέχουν  εκ  νέου  οι  παραπάνω
περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.
Εάν για κάποια μάρκα οχημάτων δεν υπάρχει συμμετοχή διαγωνιζομένων,
τότε  ο  διαγωνισμός  ως  προς  αυτή  τη  μάρκα  κηρύσσεται  άγονος  και
συνεχίζεται για τις υπόλοιπες μάρκες.

ΑΡΘΡΟ 10  ο   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ (άρθρο 23 του Κ.Π.Δ. 118/2007)

1. Στον/Στους ανάδοχο/αναδόχους στον/στους οποίο/οποίους έγινε κατακύρωση ή
ανάθεση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
παρακάτω στοιχεία :

α. Την περιγραφή των προσφερομένων υπηρεσιών-ειδών.
β. Την ποσότητα.
γ. Την τιμή
δ.  Τη  συμφωνία  της  κατακύρωσης  ή  της  ανάθεσης  με  τους  όρους  της
διακήρυξης  καθώς  και  με  το  σχέδιο  σύμβασης  που  έχει  επισυναφθεί  στη
διακήρυξη.
ε. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.   

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της
σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

3. Ο ανάδοχος στον  οποίο  κατακυρώθηκε  ή  ανατέθηκε  η  υπηρεσία-προμήθεια,
υποχρεούται  να  προσέλθει  σε  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  ημερομηνία
κοινοποίησης  της  ανακοίνωσης,  για  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης,
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

4. Εάν  η  κατακύρωση  ή  η  ανάθεση  γίνεται  σε  αλλοδαπό  προμηθευτή  η
ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε
αντίθετη  περίπτωση  αποστέλλεται  σχετική  τηλεομοιοτυπία  στον  αλλοδαπό
προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται
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να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί
στον  ανταποκριτή  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  στο  εξωτερικό,  η  δε  εγγύηση
συμμετοχής  παραμένει  σε  ισχύ  και  αποδεσμεύεται  μετά  την  κατάθεση  και
αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

5. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει
την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωμοδότηση της Πενταμελούς Επιτροπής
Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων  Ανοικτών  Διαγωνισμών  και  Διαδικασιών
Διαπραγμάτευσης  της  Π.Ε.  Δυτικής  Αττικής,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο
άρθρο 34 του Κ.Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 11  ο   
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η  παροχή  των  υπηρεσιών  για  την  επισκευή,  συντήρηση  και  προμήθεια  των
απαιτούμενων  ανταλλακτικών  και  λιπαντικών  των  εννέα  (9)  υπηρεσιακών
οχημάτων  και  του  φορτηγού  θα  εκτελεστεί  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο
Παράρτημα Γ΄ της παρούσας διακήρυξης. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από την Τριμελή Επιτροπή για τον
τεχνικό  έλεγχο  των  αυτοκινήτων  και  μηχανημάτων της  Περιφερειακής  Ενότητας
Δυτικής Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 12  ο   
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 24 του Κ.Π.Δ. 118/2007)

Η/Οι παρούσα/παρούσες σύμβαση/συμβάσεις ισχύει/ισχύουν από την υπογραφής
της/τους και διαρκεί/διαρκούν μέχρι εξαντλήσεως του ποσού αυτής/αυτών, ήτοι του
ποσού της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου/αναδόχων ανά μάρκα οχημάτων
και  όχι  πλέον  του  προϋπολογισθέντος  ποσού  των 10.000,00  €
συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  συνολικά και  σύμφωνα  με  τον  επιμέρους
καταμερισμό ήτοι στον  ΚΑΕ 1321 5.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
στον ΚΑΕ 0861 2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και στον ΚΑΕ 1511
2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η  Περιφέρεια  Αττικής  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  διακόψει  τη  σύμβαση  όταν
προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προμηθευτή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
επέλευση του συμβάντος ανωτέρας βίας.

Ο  ανάδοχος  παραιτείται  από  κάθε  αξίωσή  του  έναντι  της  Περιφέρειας
Αττικής, σε περίπτωση καταργήσεως υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο
φορέα εκτός της Περιφέρειας Αττικής, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει
ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου στην
οποία αφορά η παρούσα Διακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή
των συγκεκριμένων υπηρεσιών διακόπτεται  με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 13  ο   
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η  πληρωμή  του  ανάδοχου  θα  γίνεται  μετά  από  την  επισκευή,  συντήρηση  και
προμήθεια  των  απαραίτητων  ανταλλακτικών  και  λιπαντικών  κάθε  οχήματος
χωριστά ή και για το σύνολο των οχημάτων που έχει υποβάλλει προσφορά από την
Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε.  Δυτικής  Αττικής,  με την προσκόμιση των σχετικών
παραστατικών  καθώς  και  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής
παραλαβής της προμήθειας των ειδών από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή για τον
τεχνικό  έλεγχο  των  αυτοκινήτων  και  μηχανημάτων της  Περιφερειακής  Ενότητας
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Δυτικής Αττικής,  ανά  όχημα  σύμφωνα   με  τον  Ν. 4152/2013  (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/09-
05-2013)  υποπαράγραφο  Ζ5  «Συναλλαγές  μεταξύ  Επιχειρήσεων  και  Δημοσίων
Αρχών» παρ. 3.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω :

- Πρωτόκολλο  οριστικής  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής  των  ειδών  και
παροχή των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή.

- Τιμολόγιο  του  προμηθευτή  εις  τριπλούν  που  να  φέρει  την  ένδειξη
«Εξοφλήθηκε».

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

- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Τα  έξοδα  μεταφοράς  και  οι  κρατήσεις  επί  της  συνολικής  συμβατικής  αξίας
βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι :

- Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3%.
- Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ.
- ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου.
- 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
- Τέλος χαρτοσήμου 3% επί  του 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Συμβάσεων.
- Εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ επί του Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του 0,10% υπέρ

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

Η δαπάνη θα βαρύνει  τον  ΕΦ 06072,  κατά  10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ συνολικά  και αναλυτικά τον  ΚΑΕ 1321 «Προμήθεια ειδών συντήρησης
και επισκευής μεταφορικών μέσων»,κατά  5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, τον ΚΑΕ 0861 «Αμοιβές για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων»
κατά  2.500,00  €  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  και  τον  ΚΑΕ  1511   κατά
2.000,00  €  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ “Προμήθεια  καυσίμων  και
λιπαντικών” του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Δ.Α.  οικ. Έτους
2014.

ΑΡΘΡΟ 14  ο   
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 34 του Κ.Π.Δ. 118/2007)

1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για
να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από
την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα
που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Αττικής,  ύστερα από γνωμοδότηση της Πενταμελούς  Επιτροπής
Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων  Ανοικτών/Διεθνών  Διαγωνισμών  και
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

2. Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση  και  από  κάθε  δικαίωμά  του  που  απορρέει  απ’  αυτή,  εφόσον  δεν
πραγματοποίησε την παροχή των υπηρεσιών μέσα στον συμβατικό χρόνο που
του  δόθηκε,  σύμφωνα  με  όσα  προβλέπονται  στο  άρθρο  26  του  Κ.Π.Δ.
118/2007.

3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν :

α.  Η  σύμβαση  δεν  υπογράφηκε  ή  η  παροχή  των  υπηρεσιών  δεν
πραγματοποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
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4. Στον  ανάδοχο  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή
σύμβαση,  επιβάλλονται,  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Αττικής,  ύστερα από γνωμοδότηση της Πενταμελούς  Επιτροπής
Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων  Ανοικτών/Διεθνών  Διαγωνισμών  και
Διαδικασιών  Διαπραγμάτευσης  της  Π.Ε.  Δυτ.  Αττικής,  η  οποία  υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι
παρακάτω κυρώσεις :

   Ι. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής  εκτέλεσης
της σύμβασης, κατά περίπτωση.

   ΙΙ.  Πραγματοποίηση  της  παροχής  υπηρεσιών  είτε  από  τους  υπόλοιπους
συμμετέχοντες  που  είχαν  λάβει  μέρος  στον  διαγωνισμό  ή  είχαν  κληθεί  για
διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Κ.Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση
ή  έμμεση  προκαλούμενη  ζημία  του  δημοσίου  ή  τυχόν  διαφέρον  που  θα
προκύψει,  καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός
αυτός  γίνεται  ακόμη  και  στην  περίπτωση  που  δεν  πραγματοποιείται  νέα
πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσιών, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην
περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση
κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

   ΙΙΙ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
προμηθειών  των  φορέων  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  ν.
2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Πολιτικής  Προγραμματισμού  Προμηθειών,  η  οποία  υποχρεωτικά  καλεί  τον
ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και  μετά από αιτιολογημένη εισήγηση
του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό.

   ΙV.  Είσπραξη  εντόκως  της  τυχόν  προκαταβολής  που  χορηγήθηκε  στον
έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο, είτε από ποσό που τυχόν δικαιούται να
λάβει,  είτε  με  κατάθεση  του  ποσού  από  τον  ίδιο,  είτε  με  κατάπτωση  της
εγγύησης  προκαταβολής.  Ο  υπολογισμός  των  τόκων  γίνεται  από  την
ημερομηνία  λήψης  της  προκαταβολής  από  τον  προμηθευτή  μέχρι  την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον
κάθε  φορά  ανώτατο  όριο  επιτοκίου  για  τόκο  από  δικαιοπραξία,  από  την
ημερομηνία δε αυτή και  μέχρι  της επιστροφής της,  με  το ισχύον κάθε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

   V. Κατά τα άλλα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 5, εδ.
δ΄ Κ.Π.Δ. 118/2007 υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής του.

5. Σε περίπτωση που η πραγματοποίηση της παροχής των υπηρεσιών σε βάρος
εκπτώτου αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών
της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος
του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση
των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται  με το
προς καταλογισμό ποσό.

ΑΡΘΡΟ 15  ο   
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (άρθρο 24 του Κ.Π.Δ. 118/2007)

1. Μετά  την  ανακοίνωση  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης  υπογράφεται  μεταξύ    της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  και  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  η  σύμβαση,  το  κείμενο  της
οποίας  επισυνάπτεται  στη  διακήρυξη  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ΄).  Η  Υπηρεσία
συμπληρώνει  το  κείμενο  της  σύμβασης  τα  στοιχεία  της  προσφοράς  του
αναδόχου,  με  την  οποία  συμμετείχε  αυτός  στον  διαγωνισμό  και  η  οποία
προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν
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χωρεί  οποιαδήποτε  διαπραγμάτευση  στο  κείμενο  της  σύμβασης  που
επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού,  ούτε  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο
τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.

2. Το  κείμενο  της  σύμβασης  κατισχύει  κάθε  άλλου  κειμένου  στο  οποίο  τούτο
στηρίζεται,  όπως  προσφορά,  διακήρυξη  και  απόφαση  κατακύρωσης  ή
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

3. Σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις,  εφόσον  συμφωνήσουν  προς
τούτο  και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  και  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  η
τροποποίηση  προβλέπεται  από  συμβατικό  όρο,  μπορεί  να  τροποποιείται  η
σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της
διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

4. Κανένας  από  τους  συμβαλλόμενους  δεν  έχει  το  δικαίωμα  να  εκχωρήσει
οποιαδήποτε  υποχρέωση  ή  δικαίωμα  απορρέει  από  τη  Σύμβαση  που  θα
υπογραφεί  σε  τρίτους  χωρίς  την  προηγούμενη  συγκατάθεση  του
αντισυμβαλλόμενου.

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

α. Ολοκληρώθηκε η παροχή των υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή και
η  προμήθεια  των  απαραίτητων  ανταλλακτικών  και  λιπαντικών  όλων  των
οχημάτων ανά μάρκα για τα οποία υπέβαλλε προσφορά ο ανάδοχος. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά το σύνολο των υπηρεσιών.

γ.  Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ.  Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα  μέρη  και  αποδεσμεύθηκαν  οι  σχετικές  εγγυήσεις  κατά  τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 16  ο   
ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε
διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η
οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται
από  αυτή,  θα  λυθεί  από  τα  εδρεύοντα  στην  Αθήνα  αρμόδια  δικαστήρια.  Είναι
αυτονόητο ότι  πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια,  τα συμβαλλόμενα
μέρη  θα καταβάλλουν  κάθε  προσπάθεια  για  φιλική  διευθέτηση  των διαφορών που
ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι  σχετικές διατάξεις περί κρατικών
προμηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α)ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΟΧΗΜΑΤΑ   JEEP M  ΑΡΚΑΣ ΚΙΑ   SPORTAGE
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1 KHO 5423 SERVICE  KIΝΗΤΗΡΑ-159.000  ΧΛΜ,  ΑΛΛΑΓΗ  ΤΑΚΑΚΙΑ,
ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΚΑΙ ΔΙΣΚΩΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ
ΣΤΗΝ  ΑΝΤΛΙΑ  ΤΙΜΟΝΙΟΥ,  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΠΙΣΩ  ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ-ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ

2 KHO 5422 SERVICE  KIΝΗΤΗΡΑ  102.000  ΧΛΜ  ,ΑΛΛΑΓΗ  ΤΑΚΑΚΙΑ,
ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ

3 KHO 5424 SERVICE  ΚΙΝΗΤΗΡΑ  115.000  ΧΛΜ  ,ΑΛΛΑΓΗ  ΤΑΚΑΚΙΑ
ΦΕΡΜΟΥΙΤ,  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ  ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ,  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΥΟ  ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ
ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ  ΦΛΑΣ,  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΥΟ  ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ
ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ, ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: 1.400,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ :650,00 ΜΕ ΦΠΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ:1.200,00€ ΜΕ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ:3.250,00 € ΜΕ ΦΠΑ

ΟΧΗΜΑΤΑ   JEEP   ΜΑΡΚΑΣ ΤΟΥΟΤΑ   RAV
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1
KHO 5414 SERVICE ΚΙΝΗΤΗΡΑ-205.000  ΧΛΜ,  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ  ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ  ΟΔΗΓΟΥ-ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ,  ΑΛΛΑΓΗ
ΤΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ

2
KHH 3228 SERVICE  KINHTHΡΑ  152.000  ΧΛΜ,  ΑΛΛΑΓΗ  ΤΑΚΑΚΙΑ

ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ, ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΞΙΕΣ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: 1.200,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ : 500,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ: 450,00  ΜΕ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ:2.150,00 € ΜΕ ΦΠΑ

OXHMATA JEEP   ΜΑΡΚΑΣ   MITSUBISHI PAJERO

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1
KHI 8225 SERVICE ΚΙΝΗΤΗΡΑ-90.000 ΧΛΜ, ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΗΣ  ΣΤΑΘΜΗΣ  ΒΕΝΖΙΝΗΣ-ΑΛΛΑΓΗ  ΤΑΚΑΚΙΑ-
ΦΕΡΜΟΥΙΤ-ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΩΝ ΣΑΣΜΑΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ

2
KHI 8224 SERVICE  ΚΙΝΗΤΗΡΑ-89.000  ΧΛΜ  ΑΛΛΑΓΗ  ΤΑΚΑΚΙΑ-

ΦΕΡΜΟΥΙΤ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΠΑΣΜΕΝΟΥ  ΔΕΞΙΟΥ  ΠΙΣΩ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ,  ΑΛΛAΓΗ  ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ,  ΑΛΛΑΓΗ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΞΙΕΣ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:1.800,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 500,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ 450,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ:2.750,00 € ΜΕ ΦΠΑ

OX  ΗΜΑΤΑ   JEEP HYUNDAI SANTA FE

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1
KHH 3257

SERVICE ΚΙΝΗΤΗΡΑ 50.000 ΧΛΜ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ-
ΠΙΣΩ, ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ

2 KHH 3256
SERVICE ΚΙΝΗΤΗΡΑ 50.000 ΧΛΜ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ-
ΠΙΣΩ, ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΞΙΕΣ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 1.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 250,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ 300,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ:1.550,00 € ΜΕ ΦΠΑ

                                          ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ   PIAGGIO

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1 KHO 4810 SERVICE  KΙΝΗΤΗΡΑ-55.000  ΧΛΜ  ΑΛΛΑΓΗ  ΤΑΚΑΚΙΑ  Ή
ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΞΙΕΣ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 100,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 100,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ 100,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ :300,00 € ΜΕ ΦΠΑ 

Αναγράφονται όλες οι επισκευές ή οι βλάβες, στους ανωτέρω πίνακες οι οποίοι
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης και οι  οποίες πρέπει να
αποκατασταθούν-επισκευαστούν.

Γίνεται  μνεία  ότι  ο  μειοδότης  έχει  την  υποχρέωση  να  επισκευάσει  και  να
αποκαταστήσει όλες τις βλάβες που αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες για κάθε
μάρκα οχημάτων,  καθώς και  κάθε άλλη συναφή βλάβη που θα προκύψει  κατά την
πορεία των εργασιών, ώστε το όχημα να περιέλθει στην Π.Ε.Δ.Α και να είναι ασφαλές,
λειτουργικό και κατάλληλο προς χρήση.

Β) Υποδομή- Εγκαταστάσεις
Οι  διαγωνιζόμενοι,  να  διαθέτουν  ανάλογη  επιχείρηση  με  τον  κατάλληλο

υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την κατασκευή οχημάτων, που να λειτουργεί νόμιμα και να
προσκομιστεί ευκρινές φωτοαντίγραφο σχετικής άδειας λειτουργίας σε ισχύ σύμφωνα
με το Π.Δ 78/1988 και καθώς επίσης να διαθέτουν καταρτισμένο προσωπικό που να
διαθέτει  τις  απαραίτητες  τεχνικές  γνώσεις  προκειμένου  να  εκτελέσει  τις  ζητούμενες
εργασίες αντικατάστασης ανταλλακτικών και επισκευών, σύμφωνα με το Ν.1575/1985.
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Γ) Μεταφορά των οχημάτων
Η μεταφορά των οχημάτων από τον χώρο στάθμευσης της Π.Ε.Δ.Α προς την

επιχείρηση του προμηθευτή και επιστροφή και παράδοση όταν ολοκληρωθούν πλήρως
οι  επισκευές  και  η  συντήρηση  αυτών,  μαζί  με  τα  παλιά  ανταλλακτικά  που
αντικαταστάθηκαν θα γίνει με μέριμνα αυτού και κατόπιν συνεννοήσεως με τον αρμόδιο
υπάλληλο υπεύθυνο για τα οχήματα της Π.Ε.Δ.Α, κ.Μιχάλαρο Στέφανο, 
τηλ.213-2047021.

Δ) Φύλαξη των οχημάτων
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν επαρκή χώρο εντός της επιχείρησής τους,

ώστε τα οχήματα να φυλάσσονται ασφαλή κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύκτας
και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν στις εγκαταστάσεις τους.

Οι  διαγωνιζόμενοι  είναι  υπεύθυνοι  για  οποιαδήποτε  φθορά  υποστούν  τα
υπηρεσιακά  οχήματα  από  την  παραλαβή  τους  έως  την  παράδοσή  τους  μετά  την
ολοκλήρωση της επισκευής (συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας μεταφοράς) οι
οποίοι  οφείλουν  να  τις  αποκαταστήσουν  άμεσα  και  αδαπάνως  για  το  δημόσιο.
ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (με θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής)  ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Ε) Απαιτήσεις εκτελούμενων εργασιών
i. Οι  απαιτούμενες  εργασίες  επισκευής-συντήρησης  θα  πρέπει  να  γίνονται

αποκλειστικά  και  μόνο  από συνεργεία  τα  οποία  πληρούν  τις  προϋποθέσεις
νόμιμης λειτουργίας, κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής και εξειδίκευσης του
προσωπικού.

ii.Οι εργασίες αντικατάστασης ανταλλακτικών και επισκευής εκάστου οχήματος να
γίνονται  σύμφωνα  με  τις  ενδεδειγμένες  διαδικασίες  και  μεθόδους  που
προβλέπει  ο  κατασκευαστής  του  οχήματος  και  πάντα  σύμφωνα  με  τους
κανόνες της τέχνης και της τεχνικής.

ΣΤ) Απαιτήσεις των υπό προμήθεια ανταλλακτικών-λιπαντικών  
i. Τα ανταλλακτικά-λιπαντικά που προορίζονται  για την επισκευή και  συντήρηση

των υπηρεσιακών οχημάτων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι καινούρια,
αμεταχείριστα, γνήσια και να φέρουν πιστοποιητικό CE όπου προβλέπεται.

ii.Επίσης,  τα  ανταλλακτικά-λιπαντικά  να  είναι  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές
προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος και να είναι κατάλληλα για τον
αντίστοιχο  τύπο  και  μοντέλο  που  προορίζονται,  όπως  προκύπτει  από  τον
αριθμό πλαισίου του εκάστοτε οχήματος.

iii. Έκαστος διαγωνιζόμενος θα πρέπει με  υπεύθυνη δήλωσή του, θεωρημένη
με  το  γνήσιο  της  υπογραφής,  Η  ΟΠΟΙΑ  ΘΑ  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΟ
ΦΑΚΕΛΟ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΤΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,  να  δηλώνει  ότι  τα
ανταλλακτικά  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  τις  αντίστοιχες  επισκευές,
είναι  καινούρια,  αμεταχείριστα,  γνήσια  και  κατάλληλα  σύμφωνα  με  τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή του κάθε οχήματος.

Ζ) Εγγύηση καλής λειτουργίας
Έκαστος διαγωνιζόμενος θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωσή του, θεωρημένη με 

το γνήσιο της υπογραφής, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, να δηλώνει ότι οι παρεχόμενες εργασίες 
επισκευής και συντήρησης καθώς και τα αντίστοιχα ανταλλακτικά που θα 
προσφερθούν για την ολοκλήρωση έκαστης επισκευής, συνοδεύονται από 
εγγύηση καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας αντίστοιχα, για τουλάχιστον ένα
ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία παραλαβής των οχημάτων .

Κάθε  βλάβη  ή  και  κακοτεχνία  που  θα  παρουσιάζεται  εντός  του  συμβατικού
χρόνου  παρεχόμενης  εγγύησης,  οφειλόμενη  σε  κακή  ποιότητα  ανταλλακτικού-
λιπαντικού,  ή  αστοχία  υλικού,  κακή  εκτέλεση  εργασία  ή  κακοτεχνία  και  σε  κάθε
περίπτωση  όχι  οφειλόμενη  σε  φυσιολογική  φθορά  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του
κατασκευαστή  ή  σε  κακή  χρήση  του  οδηγού  του  οχήματος,  θα  πρέπει  να
αποκαθίσταται  άμεσα,  με  αντικατάσταση  του  ελαττωματικού  ανταλλακτικού-
εξαρτήματος και επανεκτέλεση της απαιτούμενης εργασίας επισκευής χωρίς επιπλέον
κόστος για την Π.Ε.Δ.Α.

Σε  περίπτωση  που  προκύψουν  κι  άλλες  ζημιές  στο  όχημα,  συνέπεια  των
ανωτέρω, θα πρέπει να επισκευάζονται και να αποκαθίστανται και αυτές άμεσα από
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τον  προμηθευτή  αδαπάνως  για  το  δημόσιο.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  θα
επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.

Ο ανάδοχος υποχρεούται  στην επανόρθωση κάθε ελαττώματος ή παράλειψης
κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  του.  Σε  περίπτωση  διαφωνίας  και  άρνησης  του
αναδόχου η υπηρεσία δύναται να προβεί σε επανόρθωση των ως άνω ελαττωμάτων ή
παραλείψεων  σε  βάρος  του  αναδόχου  είτε  με  τον  επόμενο  μειοδότη,  είτε  με
διαπραγμάτευση από την ελεύθερη αγορά είτε δια απευθείας ανάθεση των σχετικών
εργασιών σε άλλο συνεργείο που θα διαθέτει τα υπό του νόμου απαιτούμενα προσόντα
για  την  κάλυψη  ανάλογων  εργασιών  εφόσον  συντρέχουν  λόγοι  κατεπείγοντος  και
κατόπιν  σχετικής  αποφάσεως του αρμοδίου  οργάνου της  υπηρεσίας  σε  βάρος του
αναδόχου  εκτέλεση  των  συμπληρώσεων  αυτών  αίρεται  εφόσον  αποδείξει  ότι  δεν
οφείλεται  ελάττωμα  ή  παράλειψη  στην  εκπόνηση  των  σχετικών  εργασιών  ή  δεν
οφείλονται αυτά σε δική του υπαιτιότητα.

Ο  συμμετέχων  επιπρόσθετα  εφ΄όσον  το  κρίνει  απαραίτητο,  μπορεί  να  υποβάλλει
ιδιωτικά  ημεδαπής  (δηλαδή  έγγραφα  που  δεν  εκδίδονται  από  δημόσιες  αρχές  της
ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, πιστοποιητικά ποιότητας κ.λ.π.) σε
αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωσή του κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν.
1599/1986 , στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει
αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στην κατοχή του.

Η) Χρόνος παράδοσης
Όλες  οι  εργασίες  καθώς  και  τα  αντίστοιχα  ανταλλακτικά-λιπαντικά  που

απαιτούνται  για  την  επισκευή-συντήρηση  των  εν  λόγω  οχημάτων  να
πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατό και όχι περισσότερο του ενός μήνα, α  ρχής
γενομένης από την επομένη ημερομηνία  της υπογραφής της σύμβασης στην
έδρα της υπηρεσίας μας.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνουν την υπηρεσία για την ολοκλήρωση
της επισκευής εκάστου οχήματος και να γνωστοποιούν την ακριβή μέρα και ώρα που
θα πραγματοποιηθεί η παράδοσή του.

Οι διαγωνιζόμενοι αναλαμβάνουν με δικά τους μέσα και δαπάνες την αποστολή
και παράδοση στην υπηρεσία των επισκευασμένων οχημάτων.

Με απόφαση της υπηρεσίας, δίνεται να παρατείνεται ο χρόνος παράδοσης σε
περίπτωση που κάποια εκ των απαιτούμενων για την επισκευή ανταλλακτικών,  δεν
είναι  διαθέσιμα  στην  ελληνική  αγορά  και  χρειάζεται  να  γίνει  παραγγελία  στην
κατασκευάστρια εταιρεία, για όσο χρόνο απαιτηθεί για την εισαγωγή του συγκεκριμένου
ανταλλακτικού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την χαμηλότερη συνολική τιμή ανά μάρκα
όλων  των  οχημάτων  που  αναφέρονται  σε  αυτήν  και  ανά  ΚΑΕ   για  την  επισκευή,
συντήρηση και προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και λιπαντικών για εννέα
(9)   υπηρεσιακά  οχήματα  και  ενός  φορτηγού  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Δυτικής
Αττικής εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της διακήρυξης.

Η οικονομική προσφορά που θα υποβάλλεται (δείτε υπόδειγμα Παραρτήματος
ΣΤ΄)  πρέπει  να  είναι  έτσι  διαμορφωμένη  ώστε  τα  σύνολα  ανά  ΚΑΕ  και  οι
προϋπολογισθείσες  αξίες  ανά  ΚΑΕ  να  μην  υπερβαίνουν  τα  αντίστοιχα
προϋπολογισθέντα ποσά.

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

Προσφορά  που  είναι  αόριστη  και  ανεπίδεκτη  εκτίμησης  ή  είναι  υπό  αίρεση,
απορρίπτεται  ως απαράδεκτη,  μετά από προηγούμενη,  γνωμοδότηση του αρμόδιου
για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Διακήρυξης.

Η  διαπίστωση  για  την  συμφωνία  ή  ασυμφωνία  των  προσφορών  με  τις  τεχνικές
προδιαγραφές, που ορίζονται ως τέτοια από την διακήρυξη γίνεται με απόφαση του
αρμοδίου για τη διενέργεια του διαγωνισμού οργάνου, μετά από αιτιολογημένη γνώμη
του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου.

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 20 του Κ.Π.Δ. 118/2007.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………

Κατάστημα ……………………………

(Δ/νση οδός - αριθμός Τ.Κ. FAX)                                 Ημερομηνία Έκδοσης ……………

                                                                                      ΕΥΡΩ ……………………………..

Προς :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ–ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78

19 200 – ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ…….……..ΕΥΡΩ………….…..

 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της  παρούσης εγγυητικής
Επιστολής  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ  ……………… υπέρ της
εταιρείας ………………………………………… Δ/νση ………………………………..
για  τη  συμμετοχή  της  στο  διενεργούμενο  διαγωνισμό  της
………………………………….. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……/………Δ/ξή σας.  

 Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  την  συμμετοχή  στον  ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο
ισχύος της.

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί  αν πράγματι  υπάρχει  ή αν είναι  νόμιμη ή μη η απαίτησή σας
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

 Σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της κατάπτωση υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί
πριν από την ημερομηνία λήξης της.

 Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………………………………
 Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι  το  ποσό των εγγυητικών μας  επιστολών που έχουν

δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
   Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Αριθμητικώς και ολογράφως)

«Επισκευή και συντήρηση εννέα υπηρεσιακών οχημάτων και ενός φορτηγού

της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής καθώς και την προμήθεια των

απαιτούμενων ανταλλακτικών και λιπαντικών για τις απαιτούμενες εργασίες,

συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ.-ΕΔΡΑ ΚΛΠ)

ΟΧΗΜΑΤΑ   JEEP     M  ΑΡΚΑΣ ΚΙΑ   SPORTAGE
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1 KHO 5423 SERVICE  KIΝΗΤΗΡΑ-159.000  ΧΛΜ,  ΑΛΛΑΓΗ  ΤΑΚΑΚΙΑ,
ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΚΑΙ ΔΙΣΚΩΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ
ΣΤΗΝ  ΑΝΤΛΙΑ  ΤΙΜΟΝΙΟΥ,  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΠΙΣΩ  ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ-ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ

2 KHO 5422 SERVICE  KIΝΗΤΗΡΑ  102.000  ΧΛΜ  ,ΑΛΛΑΓΗ  ΤΑΚΑΚΙΑ,
ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ

3 KHO 5424 SERVICE  ΚΙΝΗΤΗΡΑ  115.000  ΧΛΜ  ,ΑΛΛΑΓΗ  ΤΑΚΑΚΙΑ
ΦΕΡΜΟΥΙΤ,  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ  ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ,  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΥΟ  ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ
ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ  ΦΛΑΣ,  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΥΟ  ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ
ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ, ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: 1.400,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ :650,00 ΜΕ ΦΠΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ:1.200,00€ ΜΕ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ:3.250,00 € ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΣΕ ΕΙΔΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕ 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ )
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ:(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΕΙΔΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ)
ΕΡΓΑΣΙΑ:(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ:

ΟΧΗΜΑΤΑ   JEEP   ΜΑΡΚΑΣ ΤΟΥΟΤΑ   RAV
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1
KHO 5414 SERVICE ΚΙΝΗΤΗΡΑ-205.000  ΧΛΜ,  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ  ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ  ΟΔΗΓΟΥ-ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ,  ΑΛΛΑΓΗ
ΤΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ

2
KHH 3228 SERVICE  KINHTHΡΑ  152.000  ΧΛΜ,  ΑΛΛΑΓΗ  ΤΑΚΑΚΙΑ

ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ, ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΞΙΕΣ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: 1.200,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ : 500,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ: 450,00  ΜΕ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ:2.150,00 € ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
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ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΣΕ ΕΙΔΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕ 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ )
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ:(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΕΙΔΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ)
ΕΡΓΑΣΙΑ:(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ:

Ο  XHMATA JEEP   ΜΑΡΚΑΣ   MITSUBISHI PAJERO

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1
KHI 8225 SERVICE ΚΙΝΗΤΗΡΑ-90.000 ΧΛΜ, ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΗΣ  ΣΤΑΘΜΗΣ  ΒΕΝΖΙΝΗΣ-ΑΛΛΑΓΗ  ΤΑΚΑΚΙΑ-
ΦΕΡΜΟΥΙΤ-ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΩΝ ΣΑΣΜΑΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ

2
KHI 8224 SERVICE  ΚΙΝΗΤΗΡΑ-89.000  ΧΛΜ  ΑΛΛΑΓΗ  ΤΑΚΑΚΙΑ-

ΦΕΡΜΟΥΙΤ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΠΑΣΜΕΝΟΥ  ΔΕΞΙΟΥ  ΠΙΣΩ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ,  ΑΛΛAΓΗ  ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ,  ΑΛΛΑΓΗ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΞΙΕΣ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:1.800,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 500,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ 450,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ:2.750,00 € ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΣΕ ΕΙΔΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕ 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ )
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ:(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΕΙΔΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ)
ΕΡΓΑΣΙΑ:(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ:

OX  ΗΜΑΤΑ     JEEP HYUNDAI SANTA FE

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1
KHH 3257

SERVICE ΚΙΝΗΤΗΡΑ 50.000 ΧΛΜ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ-
ΠΙΣΩ, ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ

2 KHH 3256
SERVICE ΚΙΝΗΤΗΡΑ 50.000 ΧΛΜ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ-
ΠΙΣΩ, ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΞΙΕΣ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 1.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 250,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ 300,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ:1.550,00 € ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΣΕ ΕΙΔΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕ 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ )
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ:(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΕΙΔΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ)
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ΕΡΓΑΣΙΑ:(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ:

                                         ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ   PIAGGIO

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1 KHO 4810 SERVICE  KΙΝΗΤΗΡΑ-55.000  ΧΛΜ  ΑΛΛΑΓΗ  ΤΑΚΑΚΙΑ  Ή
ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΑΞΙΕΣ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 100,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 100,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ 100,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ :300,00 € ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΣΕ ΕΙΔΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕ 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ )
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ:(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΕΙΔΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ)
ΕΡΓΑΣΙΑ:(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α ΜΑΡΚΑ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ:
ΕΡΓΑΣΙΑ:
ΣΥΝΟΛΟ:

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ:
ΕΡΓΑΣΙΑ:
ΣΥΝΟΛΟ:

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ:
ΕΡΓΑΣΙΑ:
ΣΥΝΟΛΟ:

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ:
ΕΡΓΑΣΙΑ:
ΣΥΝΟΛΟ:

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ:
ΕΡΓΑΣΙΑ:
ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ:
ΕΡΓΑΣΙΑ:
ΣΥΝΟΛΟ:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ αρ………/2013

Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών-λιπαντικών για
τις  ανάγκες  (αναφορά  των  οχημάτων  που  θα  αναλάβει  ο  κάθε  ανάδοχος)  της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Στην Αθήνα σήμερα ……………….., ημέρα ………………….. οι υπογράφοντες, την παρούσα,
αφενός το Ν.Π.Δ.Δ.  Περιφέρεια Αττικής,  που εδρεύει στην  Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ.
117 43, με  Α.Φ.Μ. 997875116 και  Δ.Ο.Υ. ΚΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΟ  κ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΠΑΡΟΥΤΑ δυνάμει  της υπ’  αριθμ. οικ.
16562/05-02-2013 απόφαση  Περιφερειάρχη  Αττικής  (ΦΕΚ 223/τ.Β’/05-02-2013) και αφετέρου
η εταιρεία ………………………. με την επωνυμία «…………………………………..» που εδρεύει
στην  (περιοχή),  (οδός,  αριθμός),  Τ.Κ.  …….  τηλ.  …………..,  φαξ  …………….,  με  Α.Φ.Μ.
…………………………& Δ.Ο.Υ.  ……………………..και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από τον/την  κ.
……………………………….,  που  θα  καλείται  στο  εξής  «Ανάδοχος»,  σύμφωνα  με  το
Καταστατικό της εταιρείας και με το από ……………. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για
Α.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Αττικής και έχοντας υπόψη της αριθμ. πρωτ. ……………..Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
(που  καταχωρήθηκε  με  α/α  …..  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  Εντολών  Πληρωμής  της  ΥΔΕ)
κατακυρώθηκε στον «…………………………..» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του Ανοικτού
Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την «Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια των απαραίτητων
ανταλλακτικών-λιπαντικών για  τις ανάγκες (αναφορά των οχημάτων που θα αναλάβει ο
κάθε ανάδοχος) της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.» έναντι της οικονομικής του
προσφοράς, ήτοι ……………………..€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ύστερα  από  τα  παραπάνω,  οι  συμβαλλόμενοι  με  την  ιδιότητα  που  προαναφέρθηκε,
υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους :

ΑΡΘΡΟ 1  ο   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΚΑΘΕ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ

ΑΡΘΡΟ 2  ο   
1. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παροχή των υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής του εξοπλισμού  θα εκτελεστεί  σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσας διακήρυξης. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από την Τριμελής Επιτροπή για τον τεχνικό
έλεγχο των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναγράφονται  όλες οι  επισκευές ή οι  βλάβες,  στους ανωτέρω πίνακες οι  οποίοι  αποτελούν
αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας  διακήρυξης  και  οι  οποίες  πρέπει  να  αποκατασταθούν-
επισκευαστούν.

Γίνεται μνεία ότι ο μειοδότης έχει την υποχρέωση να επισκευάσει και να αποκαταστήσει
όλες τις βλάβες που αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες για κάθε μάρκα οχημάτων, καθώς
και κάθε άλλη συναφή βλάβη που θα προκύψει κατά την πορεία των εργασιών, ώστε το όχημα
να περιέλθει στην Π.Ε.Δ.Α και να είναι ασφαλές, λειτουργικό και κατάλληλο προς χρήση.

Β) Υποδομή- Εγκαταστάσεις
Οι  διαγωνιζόμενοι,  να  διαθέτουν  ανάλογη  επιχείρηση  με  τον  κατάλληλο  υλικοτεχνικό

εξοπλισμό  για  την  κατασκευή  οχημάτων,  που  να  λειτουργεί  νόμιμα  και  να  προσκομιστεί  η
σχετική άδεια λειτουργίας σε ισχύ σύμφωνα με το Π.Δ 78/1988 και καθώς επίσης να διαθέτουν
καταρτισμένο προσωπικό που να διαθέτει  τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις προκειμένου να
εκτελέσει τις ζητούμενες εργασίες αντικατάστασης ανταλλακτικών και επισκευών, σύμφωνα με
το Ν.1575/1985.

Γ) Μεταφορά των οχημάτων
Η μεταφορά των οχημάτων από τον χώρο στάθμευσης της Π.Ε.Δ.Α προς την επιχείρηση

του προμηθευτή και επιστροφή και παράδοση όταν ολοκληρωθούν πλήρως οι επισκευές και η
συντήρηση αυτών, μαζί με τα παλιά ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν θα γίνει με μέριμνα
αυτού  και  κατόπιν συνεννοήσεως  με  τον  αρμόδιο  υπάλληλο  υπεύθυνο  για  τα  οχήματα  της
Π.Ε.Δ.Α, κ.Μιχάλαρο Στέφανο, 
τηλ.213-2047021.

Δ) Φύλαξη των οχημάτων
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν επαρκή χώρο εντός της επιχείρησής τους, ώστε τα

οχήματα να  φυλάσσονται  ασφαλή κατά τη  διάρκεια της ημέρας και  της νύκτας και  για  όσο
χρονικό διάστημα παραμένουν στις εγκαταστάσεις τους.

Οι  διαγωνιζόμενοι  είναι  υπεύθυνοι  για  οποιαδήποτε  φθορά υποστούν  τα  υπηρεσιακά
οχήματα από την παραλαβή τους έως την παράδοσή τους μετά την ολοκλήρωση της επισκευής
(συμπεριλαμβανομένης  και  της  διαδικασίας  μεταφοράς)  οι  οποίοι  οφείλουν  να  τις
αποκαταστήσουν  άμεσα  και  αδαπάνως  για  το  δημόσιο.
ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ (θεωρημένη  με  το  γνήσιο  της
υπογραφής)  ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Ε) Απαιτήσεις εκτελούμενων εργασιών
i. Οι απαιτούμενες εργασίες επισκευής-συντήρησης θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και
μόνο από συνεργεία τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας, κατάλληλης
υλικοτεχνικής υποδομής και εξειδίκευσης του προσωπικού.
ii. Οι εργασίες αντικατάστασης ανταλλακτικών και επισκευής εκάστου οχήματος να γίνονται
σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες διαδικασίες και μεθόδους που προβλέπει ο κατασκευαστής
του οχήματος και πάντα σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής.

ΣΤ) Απαιτήσεις των υπό προμήθεια ανταλλακτικών-λιπαντικών  
i.  Τα  ανταλλακτικά-λιπαντικά  που  προορίζονται  για  την  επισκευή  και  συντήρηση  των
υπηρεσιακών οχημάτων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι καινούρια, αμεταχείριστα,
γνήσια και να φέρουν πιστοποιητικό CE όπου προβλέπεται.
ii. Επίσης, τα ανταλλακτικά-λιπαντικά να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του
κατασκευαστή του οχήματος και να είναι κατάλληλα για τον αντίστοιχο τύπο και μοντέλο
που προορίζονται, όπως προκύπτει από τον αριθμό πλαισίου του εκάστοτε οχήματος.
iii.  Έκαστος  διαγωνιζόμενος  θα  πρέπει  με  υπεύθυνη δήλωσή του (θεωρημένη με το
γνήσιο  της  υπογραφής),  Η  ΟΠΟΙΑ  ΘΑ  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΟ  ΦΑΚΕΛΟ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΤΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,  να  δηλώνει  ότι  τα  ανταλλακτικά  που  θα
χρησιμοποιηθούν  για  τις  αντίστοιχες  επισκευές,  είναι  καινούργια,  αμεταχείριστα,
γνήσια και κατάλληλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του κάθε
οχήματος.

Ζ) Εγγύηση καλής λειτουργίας
Έκαστος  διαγωνιζόμενος  θα  πρέπει  με  υπεύθυνη  δήλωσή  του  (θεωρημένη  με  το

γνήσιο  της  υπογραφής)  Η  ΟΠΟΙΑ  ΘΑ  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΟ  ΦΑΚΕΛΟ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΤΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,  να  δηλώνει  ότι  οι  παρεχόμενες  εργασίες
επισκευής και συντήρησης καθώς και τα αντίστοιχα ανταλλακτικά που θα προσφερθούν
για την ολοκλήρωση έκαστης επισκευής, συνοδεύονται από εγγύηση καλής εκτέλεσης
και  καλής  λειτουργίας  αντίστοιχα,  για  τουλάχιστον  ένα  ημερολογιακό  έτος  από  την
ημερομηνία παραλαβής των οχημάτων .
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Κάθε  βλάβη  ή  και  κακοτεχνία  που  θα  παρουσιάζεται  εντός  του  συμβατικού  χρόνου
παρεχόμενης  εγγύησης,  οφειλόμενη  σε  κακή  ποιότητα  ανταλλακτικού-λιπαντικού,  ή  αστοχία
υλικού,  κακή  εκτέλεση  εργασία  ή  κακοτεχνία  και  σε  κάθε  περίπτωση  όχι  οφειλόμενη  σε
φυσιολογική φθορά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή σε κακή χρήση του οδηγού
του  οχήματος,  θα  πρέπει  να  αποκαθίσταται  άμεσα,  με  αντικατάσταση  του  ελαττωματικού
ανταλλακτικού-εξαρτήματος  και  επανεκτέλεση  της  απαιτούμενης  εργασίας  επισκευής  χωρίς
επιπλέον κόστος για την Π.Ε.Δ.Α.

Σε περίπτωση που προκύψουν κι άλλες ζημιές στο όχημα, συνέπεια των ανωτέρω, θα
πρέπει  να  επισκευάζονται  και  να  αποκαθίστανται  και  αυτές  άμεσα  από  τον  προμηθευτή
αδαπάνως για το δημόσιο. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην επανόρθωση κάθε ελαττώματος ή παράλειψης κατά την
εκτέλεση των εργασιών του. Σε περίπτωση διαφωνίας και άρνησης του αναδόχου η υπηρεσία
δύναται να προβεί σε επανόρθωση των ως άνω ελαττωμάτων ή παραλείψεων σε βάρος του
αναδόχου είτε με τον επόμενο μειοδότη, είτε με διαπραγμάτευση από την ελεύθερη αγορά είτε
δια απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε άλλο συνεργείο που θα διαθέτει τα υπό του
νόμου απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη ανάλογων εργασιών εφόσον συντρέχουν λόγοι
κατεπείγοντος και κατόπιν σχετικής αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου της υπηρεσίας. Η σε
βάρος του αναδόχου εκτέλεση των συμπληρώσεων αυτών αίρεται  εφόσον αποδείξει  ότι  δεν
οφείλεται ελάττωμα ή παράλειψη στην εκπόνηση των σχετικών εργασιών ή δεν οφείλονται αυτά
σε δική του υπαιτιότητα.

Η) Χρόνος παράδοσης
Όλες οι εργασίες καθώς και τα αντίστοιχα ανταλλακτικά-λιπαντικά που απαιτούνται για

την επισκευή-συντήρηση των εν λόγω οχημάτων να πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατό
και όχι  περισσότερο του ενός μήνα,  αρχής γενομένης από την επομένη ημερομηνία της
υπογραφής της σύμβασης στην έδρα της υπηρεσίας μας.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει  να ενημερώνουν την υπηρεσία για την ολοκλήρωση της
επισκευής  εκάστου  οχήματος  και  να  γνωστοποιούν  την  ακριβή  μέρα  και  ώρα  που  θα
πραγματοποιηθεί η παράδοσή του.

Οι  διαγωνιζόμενοι  αναλαμβάνουν  με  δικά  τους  μέσα  και  δαπάνες  την  αποστολή  και
παράδοση στην υπηρεσία των επισκευασμένων οχημάτων.

Με απόφαση της υπηρεσίας, δίνεται να παρατείνεται ο χρόνος παράδοσης σε περίπτωση
που κάποια εκ των απαιτούμενων για την επισκευή ανταλλακτικών, δεν είναι διαθέσιμα στην
ελληνική αγορά και χρειάζεται να γίνει παραγγελία στην κατασκευάστρια εταιρεία, για όσο χρόνο
απαιτηθεί για την εισαγωγή του συγκεκριμένου ανταλλακτικού.

ΑΡΘΡΟ 3  Ο   
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση ισχύει  από την υπογραφής της και  διαρκεί μέχρι εξαντλήσεως του
ποσού αυτής,  ήτοι  του ποσού των ........................................€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ

Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση όταν προκύπτουν λόγοι
ανωτέρας βίας.

Προς  τούτο  θα  ειδοποιήσει  τον  προμηθευτή  εντός  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την
επέλευση του συμβάντος ανωτέρας βίας.

Ο ανάδοχος παραιτείται  από κάθε αξίωσή του έναντι  της Περιφέρειας Αττικής, σε
περίπτωση καταργήσεως υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της
Περιφέρειας  Αττικής,  ή  για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει  ολικώς ή μερικώς η
ανάγκη  παροχής  των  υπηρεσιών  του  αναδόχου  στην  οποία  αφορά  η  παρούσα
Διακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών
διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, μετά
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 4  ο   
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται μετά από κάθε συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών
κάθε οχήματος χωριστά ή και για το σύνολο αυτών σύμφωνα με την προσφορά του, από
την  Δ/νση  Οικονομικών  της  Π.Ε.  Δυτικής  Αττικής,  με  την  προσκόμιση  των  σχετικών
παραστατικών καθώς και πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της
προμήθειας των ειδών από την αρμόδια Τριμελής Επιτροπή  για τον  τεχνικό έλεγχο των
αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής   σύμφωνα   με  τον  Ν.
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4152/2013   (ΦΕΚ  107/τ.  Α΄/09-05-2013)  υποπαράγραφο  Ζ5  «Συναλλαγές  μεταξύ
Επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών» παρ. 3.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω :

- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών και παροχή των
υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή.

- Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
- Εξοφλητική  απόδειξη  του  αναδόχου,  εάν  το  τιμολόγιο  δεν  φέρει  την  ένδειξη

«Εξοφλήθηκε».
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Τα έξοδα μεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας  βαρύνουν τον
ανάδοχο, ήτοι :

- Υπέρ Μ.Τ.Π. 3%.
- Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ.
- ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου.
- 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
- Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων.
- Εισφορά  20% υπέρ  ΟΓΑ επί  του  Τέλος  χαρτοσήμου  3% επί  του  0,10% υπέρ  της

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 06072, κατά ..................€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
τον  ΚΑΕ  1321  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.  &  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ»,  κατά  .....................€  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ   τον  ΚΑΕ  0861
«ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» και τον ΚΑΕ 1511
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ”
κατά  ..................................συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ του  Προϋπολογισμού  της
Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Δ.Α. οικ. Έτους 2014.

ΑΡΘΡΟ 6  ο   
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της ο Ανάδοχος κατέθεσε Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης,
που  καλύπτει  το  10%  της  συνολικής  συμβατικής  αξίας  χωρίς  Φ.Π.Α.,  ήτοι  ποσό
……………..€ της Τράπεζας ………………… με χρόνο ισχύος ………………………………..

ΑΡΘΡΟ 7  ο   
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Για  κάθε  παράβαση  των  όρων  της  σύμβασης,  η  αρμόδια  επιτροπή  επιβάλλει  τις
προβλεπόμενες κυρώσεις από τον νόμο 2286/95 και το Π.Δ. 118/2007.

Αρμόδια δικαστήρια για την σύμβαση είναι αυτά των Αθηνών.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στου 
συμβαλλόμενους και υπογράφτηκε και από τους δύο.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

 Για την Περιφέρεια Αττικής                                               Για την Εταιρεία
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                                «………………….»

    ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    
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