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Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670

Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://
simap.europa.eu

Προκήρυξη σύμβασης
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ)

Τμήμα I :  Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:

Επίσημη επωνυμία:  Δήμος Θέρμης Εθνικό αναγνωριστικό:  (εάν είναι γνωστό) GR

Ταχ. Διεύθυνση: 2 χλμ Θέρμης - Τριαδίου

Πόλη:  Θέρμη, Ν. Θεσσαλονίκης Ταχ. κωδικός:  57001 Χώρα:  Ελλάδα (GR)

Σημείο(α) επαφής:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ

Τηλέφωνο: +30 2310478027 /+30 2310478029

Υπόψη:  κου ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  m.kiriakis@thermi.gov.gr Φαξ:  +30 2310478046

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο: (κατά περίπτωση)
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα:  (URL) www.thermi.gov.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:  (URL) www.thermi.gov.gr

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες:  (URL) www.promitheus.gov.gr

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής:  (URL) www.promitheus.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από

 Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής  Άλλη  (συμπληρώστε το παράρτημα A.I)

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον
ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από

 Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής  Άλλη (συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙΙ)

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται

 Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής  Άλλη  (συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙΙΙ)

I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής

 Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων

 Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία /Γραφείο

 Περιφερειακή ή τοπική αρχή

 Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία /Γραφείο

 Οργανισμός δημοσίου δικαίου

 Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός

 Άλλη: (να προσδιοριστεί)

I.3)  Κύρια δραστηριότητα

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Άμυνα

Δημόσια τάξη και ασφάλεια

Περιβάλλον

Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

Υγεία

Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας

Κοινωνική προστασία

Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία

Εκπαίδευση

Άλλη:  (να προσδιοριστεί)

I.4)  Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης:

 ναι   όχι
περισσότερες πληροφορίες για τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές μπορούν να δοθούν στο παράρτημα Α



EL  Τυποποιημένο έντυπο 02 - Προκήρυξη σύμβασης 3 / 32

Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)  Περιγραφή :

II.1.1)  Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020

II.1.2)  Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής :
επιλέξτε μόνο μία κατηγορία – έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες – που αντιστοιχεί περισσότερο στο συγκεκριμένο
αντικείμενο της σύμβασής σας ή στις αγορές

Έργα Προμήθειες Υπηρεσίες
Εκτέλεση
Μελέτη και εκτέλεση
Πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε

μέσα, έργου που ανταποκρίνεται
στις οριζόμενες από τις αναθέτουσες
αρχές απαιτήσεις

Αγορά
Χρηματοδοτική μίσθωση
Ενοικίαση
Αγορά-μίσθωση
Συνδυασμός αυτών

Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ:  _____

Δείτε παράρτημα Γ1 για τις
κατηγορίες υπηρεσιών

Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής :
GR122

Κωδικός NUTS: 

II.1.3) Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
(ΔΣΑ):

Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
Η προκήρυξη αφορά τη δημιουργία δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ)

II.1.4)  Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο :   (κατά περίπτωση)
 Συμφωνία πλαίσιο με πολλούς φορείς  Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα
Αριθμός :  _____
ή
(κατά περίπτωση) μέγιστος αριθμός :  _____   συμμετεχόντων στην προβλεπόμενη συμφωνία πλαίσιο

Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου
Διάρκεια σε έτη :  _____   ή   σε μήνες :  _____

Αιτιολόγηση για συμφωνία πλαίσιο της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη : 
_____

Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου  (κατά περίπτωση,
μόνο ποσά)
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ :  _____    Νόμισμα : 
ή
Εύρος: μεταξύ  :  _____ :  και :  _____ :     Νόμισμα : 

Συχνότητα και αξία των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν : (εάν είναι γνωστό)

_____
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II.1.5)  Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών :
Η παρούσα σύμβαση γίνεται προκειμένου ο Δήμος να αναθέσει σε κατάλληλο ή κατάλληλα γενικά συνεργεία
αυτοκινήτων (μηχανικού, ηλεκτρολόγου, φρένων, ψυκτικού κ.α.) την επισκευή βλαβών λειτουργίας όλων των
οχημάτων (επιβατικά, απορριμματοφόρα, καλαθοφόρο, λεωφορεία κλπ), μηχανημάτων έργου (σάρωθρα,
εκσκαφείς -φορτωτές, πολυμηχανήματα κ.λπ.) και Αγροτικών Μηχανημάτων (Τρακτέρ κ.λπ.).
Η συντήρηση και επισκευή των ανωτέρω οχημάτων / μηχανημάτων έργου / αγροτικών μηχανημάτων
περιλαμβάνει την προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών με τις απαιτούμενες εργασίες τοποθέτησης αυτών.

II.1.6)  Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) :
 Κύριο λεξιλόγιο Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
Κύριο αντικείμενο 34913000  
Πρόσθετο(α)
αντικείμενο(α)

34350000  

 50116500  
 50110000  

II.1.7)  Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA) :
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement –
GPA) :   ναι   όχι

II.1.8) Τμήματα:    (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα χρησιμοποιήστε το παράρτημα Β τόσες φορές όσα και
τα τμήματα)

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες:    ναι   όχι
(εάν ναι)   Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για

ένα τμήμα
 

ένα ή περισσότερα τμήματα
 

όλα τα τμήματα

II.1.9)  Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: 
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές :   ναι   όχι

II.2)  Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης :

II.2.1)  Συνολική ποσότητα ή έκταση :   (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, των ανανεώσεων και των
δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά περίπτωση, κατά περίπτωση)
Η παρούσα σύμβαση αφορά στην προμήθεια 16.213 τεμαχίων ανταλλακτικών των πάσης φύσης οχημάτων
του Δήμου για την επισκευή και συντήρηση αυτών και 906 τεμαχίων ελαστικών των πάσης φύσης οχημάτων
του Δήμου για την αντικατάσταση των υφιστάμενων ελαστικών με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησης αυτών
για την επισκευή των βλαβών όλων των οχημάτων (Επιβατικά, Φορτηγά, Απορριμματοφόρα, Καλαθοφόρο,
Λεωφορεία, κλπ), Μηχανημάτων Έργου (Σάρωθρα, Εκσκαφείς - Φορτωτές - Πολυμηχανήματα, κλπ) και
Αγροτικών Μηχανημάτων (Τρακτέρ κ.λπ.) του Δήμου.

(κατά περίπτωση, μόνο ποσά)
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ :  1505469.39    Νόμισμα :  EUR
ή
Εύρος: μεταξύ  :  _____ :  και :  _____ :     Νόμισμα : 

II.2.2)  Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης :   (κατά περίπτωση)
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Δικαιώματα προαίρεσης :   ναι   όχι
(εάν ναι) Περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης :
_____

(εάν είναι γνωστό) Προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης :
σε μήνες : _____   ή   σε ημέρες :   _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)

II.2.3)  Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις :   (κατά περίπτωση)
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί:    ναι   όχι
Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων: (εάν είναι γνωστό)  _____  ή Εύρος: μεταξύ :  _____  και:  _____   
(εάν είναι γνωστό)  Στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόμενο
χρονικό πλαίσιο για διαδοχικές συμβάσεις: 
σε μήνες:  _____   ή σε ημέρες:  _____  (από την ανάθεση της σύμβασης)

II.3)  Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης: 
Διάρκεια σε μήνες :  _____   ή σε ημέρες:  _____  (από την ανάθεση της σύμβασης)
ή
Έναρξη:  15/03/2019  (ηη/μμ/εεεε)
Ολοκλήρωση:  31/12/2020  (ηη/μμ/εεεε)
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Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση:

III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις:  (κατά περίπτωση)
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Ειδικότερα, η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται στο ποσό
των :
- Για την ομάδα 1 του προϋπολογισμού , στις 4.627,11€ (231.355,49Χ2%)
- Για την ομάδα 2 του προϋπολογισμού , στις 12.564,90 € (628.244,94Χ2%)
- Για την ομάδα 3 του προϋπολογισμού , στις 5.676,31€ (283.815,46Χ2%)
- Για την ομάδα 4 του προϋπολογισμού , στα 1.611,07€ (80.553,50Χ2%)
- Για την ομάδα 5 του προϋπολογισμού , στα 283,62€ (14.181,00Χ2%)
- Για την ομάδα 6 του προϋπολογισμού , στα 159,40€ (7.970,00Χ2%)
- Για την ομάδα 7Α του προϋπολογισμού , στις 4.839,38€ (241.969,00Χ2%)
-Για τις ομάδες 7Β&Γ του προϋπολογισμού , στα 347,60€ (17.380,00Χ2%)
Για οποίον συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των
30.109,39€ (1.505.469,38Χ2%).
Για όσους συμμετέχουν σε περισσότερες της μίας ομάδας μπορούν να καταθέτουν μια εγγυητική συμμετοχής
αναφέροντας στο σώμα της εγγυητικής τις ομάδες για τις οποίες καταθέτουν προσφορά.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι για δεκατρείς (13) μήνες από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 της διακήρυξης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της
ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια
της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες
της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια)
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.



EL  Τυποποιημένο έντυπο 02 - Προκήρυξη σύμβασης 7 / 32

III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις
διέπουν:
Η πληρωμή θα γίνεται μετά τη λήψη του σχετικού παραστατικού δαπάνης και την έκδοση του σχετικού
πρωτοκόλλου παραλαβής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το δήμο εντός τριάντα (30) ημερών μετά την υποβολή των σχετικών
παραστατικών δαπάνης από αυτόν.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θέρμης (ίδιοι πόροι)

III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η
σύμβαση:  (κατά περίπτωση)
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι:  (κατά περίπτωση)
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους :   ναι   όχι
(εάν ναι) Περιγραφή των ειδικών όρων:
Σε ότι αφορά τις ομάδες 1 έως 6 οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις είτε ίδιες είτε
των τρίτων στις ικανότητες των οποίων στηρίζονται (παράγραφος 2.2.8) ,οι οποίες να απέχουν το πολύ σαράντα
πέντε (45) χλμ από το εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης που βρίσκεται επί της οδού Καπετάν Χάψα ,αριθμός 1 στη
Θέρμη. Διαφορετικά δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
5.Σε ότι αφορά την ομάδα 7Β&Γ οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις είτε ίδιες είτε
των τρίτων στις ικανότητες των οποίων στηρίζονται (παράγραφος 2.2.8) ,οι οποίες να απέχουν το πολύ τέσσερα
(4) χλμ από το εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης που βρίσκεται επί της οδού Καπετάν Χάψα ,αριθμός 1 στη Θέρμη.
Διαφορετικά δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
Tρόπος και τόπος τοποθέτησης των ελαστικών .
Εάν οι εγκαταστάσεις του αναδόχου της προμήθειας ή του τρίτου που θα δηλωθεί από τον ανάδοχο κατά την
διαγωνιστική διαδικασία, βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των δέκα (10) χιλιομέτρων από το εργοτάξιο
του Δήμου(Καπετάν Χάψα ,αριθμός 1 Θέρμη), οι εργασίες αντικατάστασης των ελαστικών θα γίνονται στις
εγκαταστάσεις του αναδόχου ή του τρίτου σε ότι αφορά τα φορτηγά ,ημιφορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα, ενώ
σε ότι αφορά τα μηχανήματα έργου και τα αγροτικά μηχανήματα η αντικατάσταση των ελαστικών θα γίνεται
από κινητό συνεργείο του αναδόχου σε εγκαταστάσεις του Δήμου που θα βρίσκονται εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου. Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις του αναδόχου ή του τρίτου ,βρίσκονται σε απόσταση
μεγαλύτερη των δέκα (10) χιλιομέτρων, ο ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες αντικατάστασης του συνόλου των
ελαστικών στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου. Σε περίπτωση ακινητοποίησης οχήματος ή μηχανήματος έργου
η αντικατάσταση θα γίνεται στο σημείο ακινητοποίησης άμεσα.

III.2) Προϋποθέσεις συμμετοχής:

III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για
την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από
τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/
ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L
300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
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υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα
με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ.
2.2.3.3
α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν λόγοι
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο
της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα
ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση
ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί
να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά
την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει
τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν
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λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005,
όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος.
Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες
για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων
προσόντων: (κατά περίπτωση)
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

III.2.3) Τεχνική ικανότητα:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες
για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με
ακόλουθα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ανά ομάδα
ως εξής:
Ομάδα 1:Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί της
Υπερκατασκευής των Απορριμματοφόρων οχημάτων
του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.
Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας (παραγωγικής
διαδικασίας) τουλάχιστον κατά ISO 9001/2008 εφόσον
τα προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα των γνήσιων

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων
προσόντων: (κατά περίπτωση)
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ανά ομάδα
του προϋπολογισμού τα εξής
Ομάδα 1:Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί της
Υπερκατασκευής των Απορριμματοφόρων οχημάτων
του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.
Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:
Πιστοποίηση κατά CE για τα υλικά (ηλεκτρολογικά) για
όπου υπάρχει υποχρέωση για σήμανση κατά CE και
δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την 1400/2002 ή
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και όχι γνήσια.(όπου γνήσια ,τα ανταλλακτικά της
κατασκευάστριας εταιρείας του οχήματος ή της
υπερκατασκευής)
Σε ότι αφορά τις εργασίες:
Πιστοποίηση κατά ISO παραγωγικής διαδικασίας
τουλάχιστον 9001/2008.
Ομάδα 2: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί
των Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων
και Πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου με τις
αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες
τοποθέτησής τους.
Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας (παραγωγικής
διαδικασίας) τουλάχιστον κατά ISO 9001/2008 εφόσον
τα προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα των γνήσιων
και όχι γνήσια.(όπου γνήσια ,τα ανταλλακτικά της
κατασκευάστριας εταιρείας του οχήματος ή της
υπερκατασκευής)
Σε ότι αφορά τις εργασίες:
.Πιστοποίηση κατά ISO παραγωγικής διαδικασίας
τουλάχιστον 9001/2008.
Ομάδα 3: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους
επί των Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και
Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες
μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες
τοποθέτησής τους.
Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας (παραγωγικής
διαδικασίας) τουλάχιστον κατά ISO 9001/2008 εφόσον
τα προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα των γνήσιων
και όχι γνήσια.(όπου γνήσια ,τα ανταλλακτικά της
κατασκευάστριας εταιρείας του οχήματος ή της
υπερκατασκευής)
Σε ότι αφορά τις εργασίες:
Πιστοποίηση κατά ISO παραγωγικής διαδικασίας
τουλάχιστον 9001/2008.
Ομάδα 4: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί
των Επιβατικών & Ημιφορτηγών οχημάτων του Δήμου
με τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές
εργασίες τοποθέτησής τους.
Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας (παραγωγικής
διαδικασίας) τουλάχιστον κατά ISO 9001/2008 εφόσον
τα προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα των γνήσιων
και όχι γνήσια.(όπου γνήσια ,τα ανταλλακτικά της
κατασκευάστριας εταιρείας του οχήματος ή της
υπερκατασκευής)
Σε ότι αφορά τις εργασίες:
Πιστοποίηση κατά ISO παραγωγικής διαδικασίας
τουλάχιστον 9001/2008.
Ομάδα 5: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί
των συσκευών ταχογράφων & περιοριστών ταχύτητας
για Φορτηγά, Απορριμματοφόρα, Πυροσβεστικό,

461/2010 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα
προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα των γνήσιων
Σε ότι αφορά τις εργασίες:
1.Πιστοποιήσεις του απασχολούμενου τεχνικού
προσωπικού στην επιχείρηση (πτυχίο ή άδεια
εξάσκησης επαγγέλματος), τουλάχιστον ενός ενδεικτικά.
2.Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη
για το σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων που
απαιτούνται ανά ομάδα εργασιών και οχημάτων
ή μηχανημάτων καθώς και άδεια εξασκήσεως
επαγγέλματος.
3.Πιστοποιητικό έγκρισης δοκιμής συγκολλητή κατά ΕΝ
ISO 9606-1:2013
4.Αποδεικτικό εγγραφής επιχείρησης στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αποβλήτων.
Ομάδα 2: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί
των Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων
και Πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου με τις
αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες
τοποθέτησής τους.
Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:
Πιστοποίηση κατά CE για τα υλικά (ηλεκτρολογικά) για
όπου υπάρχει υποχρέωση για σήμανση κατά CE και
δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την 1400/2002 ή
461/2010 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα
προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα των γνήσιων
Σε ότι αφορά τις εργασίες:
1.Πιστοποιήσεις του απασχολούμενου τεχνικού
προσωπικού στην επιχείρηση (πτυχίο ή άδεια
εξάσκησης επαγγέλματος), τουλάχιστον δύο (2)
ενδεικτικά.
2.Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη
για το σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων που
απαιτούνται ανά ομάδα εργασιών και οχημάτων
ή μηχανημάτων καθώς και άδεια εξασκήσεως
επαγγέλματος.
3.Αποδεικτικό εγγραφής επιχείρησης στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αποβλήτων.
4.O συμμετέχων πρέπει να διαθέτει γραμμή ΚΤΕΟ
(Τάφρο,Τζογόμετρο, Φρενόμετρο , Συγκλισιόμετρο),
διαγνωστικό μηχάνημα βλαβών, αναλυτή καυσαερίων
(εντός του αδειοδοτημένου χώρου του συνεργείου)
5.Η συμμετέχουσα επιχείρηση πρέπει να διαθέτει
στο δυναμικό της εταιρίας τους α) Μηχανολόγο
Μηχανικό ΠΕ η ΤΕ και β) 2 μηχανοτεχνίτες πλήρους
απασχόλησης.
Ομάδα 3: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους
επί των Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και
Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες
μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες
τοποθέτησής τους.
Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:
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Μηχανήματα Έργου & Λεωφορεία που φέρουν τον ως
άνω εξοπλισμό με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής
τους
.Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας (παραγωγικής
διαδικασίας) τουλάχιστον κατά ISO 9001/2008 εφόσον
τα προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα των γνήσιων
και όχι γνήσια.(όπου γνήσια ,τα ανταλλακτικά της
κατασκευάστριας εταιρείας )
 
Ομάδα 6: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί
της Υπερκατασκευής του καλαθοφόρου οχήματος του
Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.
Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας (παραγωγικής
διαδικασίας) τουλάχιστον κατά ISO 9001/2008 εφόσον
τα προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα των γνήσιων
και όχι γνήσια.(όπου γνήσια ,τα ανταλλακτικά της
κατασκευάστριας εταιρείας του οχήματος ή της
υπερκατασκευής)
Σε ότι αφορά τις εργασίες:
Πιστοποίηση κατά ISO παραγωγικής διαδικασίας
τουλάχιστον 9001/2008.
Ομάδα 7Α : Προμήθεια και αντικατάσταση των
ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου [Φορτηγών,
Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων, Πυροσβεστικού
οχήματος, επιβατικών, ημιφορτηγών, Μηχανημάτων
Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανημάτων του
Δήμου]
Σε ότι αφορά τα ελαστικά:
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001
ή κατά ISO 16949 της κατασκευάστριας εταιρίας
ελαστικών
Σε ότι αφορά τις εργασίες αντικατάστασης:
Πιστοποίηση τουλάχιστον κατά ISO 9001:2008 σε ισχύ
και ISO 39001:2012 σε ισχύ .
Ομάδα 7Β&Γ: Εργασίες επισκευής ελαστικών των
Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου & Αγροτικών
Μηχανημάτων του Δήμου με την προμήθεια των
αναγκαίων μανσόν για την επισκευή αυτών.
Πιστοποίηση τουλάχιστον κατά ISO 9001:2008 σε ισχύ
και ISO 39001:2012 σε ισχύ.

Πιστοποίηση κατά CE για τα υλικά (ηλεκτρολογικά) για
όπου υπάρχει υποχρέωση για σήμανση κατά CE και
δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την 1400/2002 ή
461/2010 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα
προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα των γνήσιων
Σε ότι αφορά τις εργασίες:
1.Πιστοποιήσεις του απασχολούμενου τεχνικού
προσωπικού στην επιχείρηση (πτυχίο ή άδεια
εξάσκησης επαγγέλματος), τουλάχιστον ενός ενδεικτικά.
2.Η επιχείρηση του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει
(προσωρινή) άδεια λειτουργίας Συνεργείου Επισκευής
και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.),
σύμφωνα με το άρ. 71 του Ν. 4313 / 2014 "Ρυθμίσεις
θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων
Έργων και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 261 Α / 17-12-2014)
και την - σε εφαρμογή του - υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Μ. / οίκ. /
765 / 11-01-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών με θέμα "Καθορισμός όρων και
προϋποθέσεων για τη χορήγηση προσωρινών αδειών
λειτουργίας σε υφιστάμενα και ιδρυόμενα Συνεργεία
Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων
(Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.)".
3.Αποδεικτικό εγγραφής επιχείρησης στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αποβλήτων.
Ομάδα 4: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί
των Επιβατικών & Ημιφορτηγών οχημάτων του Δήμου
με τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές
εργασίες τοποθέτησής τους.
Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:
Πιστοποίηση κατά CE για τα υλικά (ηλεκτρολογικά) για
όπου υπάρχει υποχρέωση για σήμανση κατά CE και
δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την 1400/2002 ή
461/2010 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα
προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα των γνήσιων
Σε ότι αφορά τις εργασίες:
1.Πιστοποιήσεις του απασχολούμενου τεχνικού
προσωπικού στην επιχείρηση (πτυχίο ή άδεια
εξάσκησης επαγγέλματος), τουλάχιστον ενός ενδεικτικά.
2.Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη
για το σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων που
απαιτούνται ανά ομάδα εργασιών και οχημάτων
ή μηχανημάτων καθώς και άδεια εξασκήσεως
επαγγέλματος.
3.Αποδεικτικό εγγραφής επιχείρησης στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αποβλήτων.
4.O συμμετέχων πρέπει να διαθέτει γραμμή ΚΤΕΟ
( Τάφρο, Τζογόμετρο, Φρενόμετρο , Συγκλισιόμετρο),
διαγνωστικό μηχάνημα βλαβών, αναλυτή καυσαερίων
(εντός του αδειοδοτημένου χώρου του συνεργείου)
5. O συμμετέχων πρέπει να διαθέτει έναν (1)
ανυψωτήρα οχήματος εντός του αδειοδοτημένου χώρου
του συνεργείου
Ομάδα 5: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί
των συσκευών ταχογράφων & περιοριστών ταχύτητας
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για Φορτηγά, Απορριμματοφόρα, Πυροσβεστικό,
Μηχανήματα Έργου & Λεωφορεία που φέρουν τον ως
άνω εξοπλισμό με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής
τους.
Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:
Πιστοποίηση κατά CE για τα υλικά (ηλεκτρολογικά) για
όπου υπάρχει υποχρέωση για σήμανση κατά CE και
δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την 1400/2002 ή
461/2010 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα
προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα των γνήσιων.
Σε περίπτωση που προσφέρονται  γνήσια ανταλλακτικά
(όπου γνήσια ,τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιεί
και συνιστά ο κατασκευαστής του οχήματος), τα
προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι τα γνήσια
που χρησιμοποιεί και συνιστά ο κατασκευαστής του
οχήματος , επίσης πρέπει να διαθέτουν έγκριση
τύπου σύμφωνα με τα απαιτούμενα των Ευρωπαϊκών
Κανονισμών και να είναι άριστης ποιότητας και
καινούρια (όχι μεταχειρισμένα).  
 
Σε ότι αφορά τις εργασίες:
1.Πιστοποιήσεις του απασχολούμενου τεχνικού
προσωπικού στην επιχείρηση (πτυχίο ή άδεια
εξάσκησης επαγγέλματος), τουλάχιστον ενός ενδεικτικά.
2.Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη
για το σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων που
απαιτούνται ανά ομάδα εργασιών και οχημάτων
ή μηχανημάτων καθώς και άδεια εξασκήσεως
επαγγέλματος αντίστοιχη της άδειας λειτουργίας.
3.Βεβαίωση χορήγησης διακριτικού σήματος
εξουσιοδοτημένου συνεργείου ταχογράφων από το
αρμόδιο υπουργείο.
Ομάδα 6: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί
της Υπερκατασκευής του καλαθοφόρου οχήματος του
Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.
Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:
Πιστοποίηση κατά CE για τα υλικά (ηλεκτρολογικά) για
όπου υπάρχει υποχρέωση για σήμανση κατά CE και
δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την 1400/2002 ή
461/2010 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα
προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα των γνήσιων
Σε ότι αφορά τις εργασίες:
1.Πιστοποιήσεις του απασχολούμενου τεχνικού
προσωπικού στην επιχείρηση (πτυχίο ή άδεια
εξάσκησης επαγγέλματος), τουλάχιστον ενός ενδεικτικά.
2.Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη
για το σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων που
απαιτούνται ανά ομάδα εργασιών και οχημάτων
ή μηχανημάτων καθώς και άδεια εξασκήσεως
επαγγέλματος.
3.Πιστοποιητικό έγκρισης δοκιμής συγκολλητή κατά ΕΝ
ISO 9606-1:2013
4.Αποδεικτικό εγγραφής επιχείρησης στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αποβλήτων.
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Ομάδα 7Α : Προμήθεια και αντικατάσταση των
ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου [Φορτηγών,
Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων, Πυροσβεστικού
οχήματος, επιβατικών, ημιφορτηγών, Μηχανημάτων
Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανημάτων του
Δήμου]
Σε ότι αφορά τα ελαστικά:
Τα ελαστικά θα πρέπει να διαθέτουν έγκριση
καταλληλότητας σύμφωνα με τον κανονισμό ECE-
R30 ή ECE-R54 της Ε.Ε. (Εξαιρούνται τα ελαστικά
Μηχανημάτων Έργων, Δομικών Μηχανημάτων,
Αγροτικών, Χορτοκοπτικών και γενικώς ελαστικών που
δεν χρησιμοποιούνται σε αυτοκινητόδρομο).
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι εγεγραμμένοι
σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης Παλαιών Ελαστικών
Σε ότι αφορά τις εργασίες αντικατάστασης
1.Πιστοποιήσεις του απασχολούμενου τεχνικού
προσωπικού στην επιχείρηση (πτυχίο ή άδεια
εξάσκησης επαγγέλματος κτλ) τουλάχιστον ενός
ενδεικτικά.
2.Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη για
το σύνολο των αντικαστάσεων που απαιτούνται καθώς
και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος αντίστοιχη της
άδειας λειτουργίας.
3.Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν όχημα ή
οχήματα κινητής μονάδας για την αντικατάσταση
των ελαστικών και τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν
άδεια κυκλοφορίας κατάλληλη για τη χρήση αυτή ,
ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ΚΤΕΟ σε ισχύ.
Ομάδα 7Β&Γ: Εργασίες επισκευής ελαστικών των
Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου & Αγροτικών
Μηχανημάτων του Δήμου με την προμήθεια των
αναγκαίων μανσόν για την επισκευή αυτών.
1. Πιστοποιήσεις του απασχολούμενου τεχνικού
προσωπικού στην επιχείρηση (πτυχίο ή άδεια
εξάσκησης επαγγέλματος κτλ) τουλάχιστον ενός
ενδεικτικά.
2. Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη
για το σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων που
απαιτούνται ανά ομάδα εργασιών και οχημάτων
ή μηχανημάτων καθώς και άδεια εξασκήσεως
επαγγέλματος αντίστοιχη της άδειας λειτουργίας.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν όχημα ή
οχήματα κινητής μονάδας επισκευής ελαστικών και
τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας
κατάλληλη για τη χρήση αυτή , ασφαλιστήριο συμβόλαιο
και ΚΤΕΟ σε ισχύ.

III.2.4) Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις:  (κατά περίπτωση)
Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόμενα εργαστήρια
Η εκτέλεση της σύμβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευομένων θέσεων απασχόλησης

III.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών:
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III.3.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:    ναι   όχι
(εάν ναι) Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις :
_____

III.3.2) Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών:
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους
που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης:    ναι   όχι
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Τμήμα IV : Διαδικασία

IV.1) Είδος διαδικασίας:

IV.1.1) Είδος διαδικασίας:
Ανοικτός
Κλειστός
Επισπευσμένη κλειστή Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης διαδικασίας:

_____

Με διαπραγμάτευση Ορισμένοι υποψήφιοι έχουν ήδη επιλεγεί (εάν συντρέχει περίπτωση, στο
πλαίσιο ορισμένων ειδών διαδικασίας με διαπραγμάτευση) :   ναι   όχι
(εάν ναι, αναφέρατε τα ονόματα και τις διευθύνσεις των οικονομικών φορέων
που έχουν ήδη επιλεγεί, στο τμήμα VI.3 Συμπληρωματικές πληροφορίες)

Επισπευσμένη με
διαπραγμάτευση

Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης διαδικασίας: 

_____

ανταγωνιστικό διάλογο

IV.1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή
να συμμετάσχουν:  (κλειστές διαδικασίες και διαδικασίες με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος)
Προβλεπόμενος αριθμός φορέων:  _____
ή
Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός:  _____  και (κατά περίπτωση)  μέγιστος αριθμός  _____
Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων: 
_____

IV.1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου:
 (διαδικασία με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος)
Χρήση σταδιακής διαδικασίας για τη μείωση του αριθμού λύσεων που πρόκειται να συζητηθούν ή των υπό
διαπραγμάτευση προσφορών :   ναι   όχι

IV.2) Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης   (σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α))

 Χαμηλότερη τιμή

ή

 Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με

  τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω  (τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να παρουσιάζονται συνοδευόμενα
από τη στάθμισή τους ή σε φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή ή στάθμισή
τους για εμφανείς λόγους)

  τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή
διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
Κριτήρια Στάθμιση Κριτήρια Στάθμιση
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
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Κριτήρια Στάθμιση Κριτήρια Στάθμιση
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού   ναι   όχι

(εάν ναι, εάν συντρέχει περίπτωση) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό:

_____

IV.3) Διοικητικές πληροφορίες: 

IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:   (κατά περίπτωση)
42564/16-11-2018

IV.3.2) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση: 
 ναι   όχι

(εάν ναι)

Προκαταρκτικής προκήρυξης Προκήρυξη για το προφίλ αγοραστή

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ:  _____  της:  ______  (ηη/μμ/εεεε)

Άλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις(κατά περίπτωση)

IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού
εγγράφου:  (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου)
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα

Ημερομηνία:  27/12/2018  Ώρα:  15:00

Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου    ναι   όχι
(εάν ναι, μόνο ποσά)   Τιμή:  _____    Νόμισμα:  _____

Όροι και μέθοδοι πληρωμής: 

_____

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
Ημερομηνία:  27/12/2018  Ώρα:  15:00

IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε
επιλεγμένους υποψηφίους:  (εάν είναι γνωστό, σε κλειστές διαδικασίες, σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση και
στον ανταγωνιστικό διάλογο)
Ημερομηνία:  ______

IV.3.6) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
 Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
 Επίσημη γλώσσα (ή γλώσσες) της ΕΕ:

EL
Άλλη:
_____
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IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
έως:  :  ______  
ή
Διάρκεια σε μήνες :  12    ή σε ημέρες :  _____ (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:
Ημερομηνία : 03/01/2019        (ηη/μμ/εεεε)    Ώρα10:00
(κατά περίπτωση)Τόπος:  H ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΤΟ
ΕΣΗΔΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών (κατά περίπτωση) :
 ναι   όχι
(εάν ναι) Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: 
_____
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις:   (κατά περίπτωση)
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση :    ναι   όχι
(εάν ναι)  εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων: 
_____

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης :  
 ναι   όχι
(εάν ναι)  αναφέρατε το (τα) έργο(α) ή/ και το πρόγραμμα (προγράμματα): 
_____

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:   (κατά περίπτωση)
Η 15/03/2019 είναι πιθανή ημερομηνία έναρξης της σύμβασης .Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης εξαρτάται
από την χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδιακασίας

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής: 

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: 
Επίσημη επωνυμία:  ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης.

Πόλη:  ΑΘΗΝΑ Ταχ. κωδικός:  _____ Χώρα:  Ελλάδα (GR)

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  proedros@aepp-
procurement.gr

Φαξ:  _____

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο:  (URL) www.aepp-procurement.gr

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης  (κατά περίπτωση)

Επίσημη επωνυμία:  _____

Ταχ. Διεύθυνση: _____

Πόλη:  _____ Ταχ. κωδικός:  _____ Χώρα:  _____

Τηλέφωνο: _____

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ:  _____

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο:  (URL) _____

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών:   (συμπληρώστε την ενότητα VI.4.2 ή, εάν χρειάζεται, την ενότητα VI.4.3)
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι:
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(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF),
το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν
προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Στοιχεία επικοινωνίας ΑΕΠΠ
Τηλέφωνo: 213 214 12 16
e-mail: aepp@aepp-procurement.gr (για μηνύματα εκτός προσφυγών),
proedros@aepp-procurement.gr (για υποβολή προσφυγών)
Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης.

VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών: 
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Επίσημη επωνυμία:  ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης.

Πόλη:  ΑΘΗΝΑ Ταχ. κωδικός:  _____ Χώρα:  Ελλάδα (GR)

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  proedros@aepp-
procurement.gr

Φαξ:  _____

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο:  (URL) www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης: 
16/11/2018  (ηη/μμ/εεεε) - ID:2018-173271
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Παράρτημα Α
Πρόσθετες διευθύνσεις και σημεία επαφής

I) Διευθύνσεις και σημεία επαφής απ' όπου μπορούν να παρασχεθούν πρόσθετες πληροφορίες
Επίσημη επωνυμία:  _____ Εθνικό αναγνωριστικό:  (εάν είναι γνωστό) _____

Ταχ. Διεύθυνση: _____

Πόλη:  _____ Ταχ. κωδικός:  _____ Χώρα:  _____

Σημείο(α) επαφής:  _____ Τηλέφωνο: _____

Υπόψη:  _____

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ:  _____

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο:  (URL) _____

II) Διευθύνσεις και σημεία επαφής απ' όπου μπορούν να παρασχεθούν τεχνικές προδιαγραφές και
συμπληρωματικά έγγραφα
Επίσημη επωνυμία:  _____ Εθνικό αναγνωριστικό:  (εάν είναι γνωστό) _____

Ταχ. Διεύθυνση: _____

Πόλη:  _____ Ταχ. κωδικός:  _____ Χώρα:  _____

Σημείο(α) επαφής:  _____ Τηλέφωνο: _____

Υπόψη:  _____

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ:  _____

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο:  (URL) _____

III) Διευθύνσεις και σημεία επαφής για την αποστολή προσφορών/αιτήσεων συμμετοχής
Επίσημη επωνυμία:  _____ Εθνικό αναγνωριστικό:  (εάν είναι γνωστό) _____

Ταχ. Διεύθυνση: _____

Πόλη:  _____ Ταχ. κωδικός:  _____ Χώρα:  _____

Σημείο(α) επαφής:  _____ Τηλέφωνο: _____

Υπόψη:  _____

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ:  _____

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο:  (URL) _____

IV) Διεύθυνση της άλλης αναθέτουσας αρχής για λογαριασμό της οποίας προβαίνει στην αγορά η
αναθέτουσα αρχή
Επίσημη επωνυμία _____ Εθνικό αναγνωριστικό ( εάν είναι

γνωστό ): _____

Ταχ. Διεύθυνση: _____

Πόλη _____ Ταχ. κωδικός _____

Χώρα _____

-------------------- (Χρησιμοποιήστε το παράρτημα Α τμήμα IV όσες φορές είναι απαραίτητο) --------------------



EL  Τυποποιημένο έντυπο 02 - Προκήρυξη σύμβασης 23 / 32

Παράρτημα Β
Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020

Τμήμα αριθ : 1      Ονομασία : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΤΗ 2018-2019-2020

1) Σύντομη περιγραφή:
Ομάδα 1:Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί της Υπερκατασκευής των Απορριμματοφόρων οχημάτων
του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

2)  Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 
 Κύριο λεξιλόγιο Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
Κύριο αντικείμενο 34913000  
Πρόσθετο(α)
αντικείμενο(α)

50110000  

3) Ποσότητα ή έκταση:
Η συμβασή αφορά την προμήθεια 1.235 ανταλλακτικών σε τεμάχια και 2.400 εργατωρών

(εάν είναι γνωστό, μόνο ποσά)  Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ:  231355.49 Νόμισμα:  EUR

ή

Εύρος: μεταξύ :  _____ και: _____  Νόμισμα: 

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/
ολοκλήρωση:  (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες :  _____   ή σε ημέρες :  _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
ή
Έναρξη:  15/03/2019  (ηη/μμ/εεεε)
Ολοκλήρωση:  31/12/2020  (ηη/μμ/εεεε)

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομνηνία υπογραφής της και έως την 31/12/2020 .Η σύμβαση μπορεί
να παραταθεί για έως και έξι (6) μήνες χωρίς αύξηση της αξίας της σύμβασης.(Η 15/03/2019 είναι πιθανή
ημερομηνία)
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Παράρτημα Β
Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020

Τμήμα αριθ : 2      Ονομασία : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΤΗ 2018-2019-2020

1) Σύντομη περιγραφή:
Ομάδα 2: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων και
Πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου με τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησής
τους.

2)  Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 
 Κύριο λεξιλόγιο Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
Κύριο αντικείμενο 34913000  
Πρόσθετο(α)
αντικείμενο(α)

50110000  

3) Ποσότητα ή έκταση:
5.091 τεμάχια ανταλλακτικών και 5.799 εργατορών

(εάν είναι γνωστό, μόνο ποσά)  Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ:  628244.94 Νόμισμα:  EUR

ή

Εύρος: μεταξύ :  _____ και: _____  Νόμισμα: 

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/
ολοκλήρωση:  (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες :  _____   ή σε ημέρες :  _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
ή
Έναρξη:  15/03/2019  (ηη/μμ/εεεε)
Ολοκλήρωση:  31/12/2020  (ηη/μμ/εεεε)

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομνηνία υπογραφής της και έως την 31/12/2020 Η σύμβαση μπορεί
να παραταθεί για έως και έξι (6) μήνες χωρίς αύξηση της αξίας της σύμβασης.(Η 15/03/2019 είναι πιθανή
ημερομηνία)
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Παράρτημα Β
Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020

Τμήμα αριθ : 3      Ονομασία : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΤΗ 2018-2019-2020

1) Σύντομη περιγραφή:
Ομάδα 3: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών
Μηχανημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησής τους.

2)  Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 
 Κύριο λεξιλόγιο Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
Κύριο αντικείμενο 34913000  
Πρόσθετο(α)
αντικείμενο(α)

50110000  

3) Ποσότητα ή έκταση:
4.745 τεμάχια ανταλλακτικών και 3.008 εργατορών

(εάν είναι γνωστό, μόνο ποσά)  Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ:  283815.46 Νόμισμα:  EUR

ή

Εύρος: μεταξύ :  _____ και: _____  Νόμισμα: 

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/
ολοκλήρωση:  (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες :  _____   ή σε ημέρες :  _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
ή
Έναρξη:  15/03/2019  (ηη/μμ/εεεε)
Ολοκλήρωση:  31/12/2020  (ηη/μμ/εεεε)

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομνηνία υπογραφής της και έως την 31/12/2020 Η σύμβαση μπορεί
να παραταθεί για έως και έξι (6) μήνες χωρίς αύξηση της αξίας της σύμβασης.(Η 15/03/2019 είναι πιθανή
ημερομηνία)
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Παράρτημα Β
Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020

Τμήμα αριθ : 4      Ονομασία : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΤΗ 2018-2019-2020

1) Σύντομη περιγραφή:
Ομάδα 4: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Επιβατικών & Ημιφορτηγών οχημάτων
του Δήμου με τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησής τους.

2)  Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 
 Κύριο λεξιλόγιο Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
Κύριο αντικείμενο 34913000  
Πρόσθετο(α)
αντικείμενο(α)

50110000  

3) Ποσότητα ή έκταση:
Αφορά 2.319 τεμάχια ανταλλακτικών και 775 εργατορών

(εάν είναι γνωστό, μόνο ποσά)  Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ:  80553.50 Νόμισμα:  EUR

ή

Εύρος: μεταξύ :  _____ και: _____  Νόμισμα: 

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/
ολοκλήρωση:  (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες :  _____   ή σε ημέρες :  _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
ή
Έναρξη:  15/03/2019  (ηη/μμ/εεεε)
Ολοκλήρωση:  31/12/2020  (ηη/μμ/εεεε)

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομνηνία υπογραφής της και έως την 31/12/2020 Η σύμβαση μπορεί
να παραταθεί για έως και έξι (6) μήνες χωρίς αύξηση της αξίας της σύμβασης.(Η 15/03/2019 είναι πιθανή
ημερομηνία)
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Παράρτημα Β
Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020

Τμήμα αριθ : 5      Ονομασία : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΤΗ 2018-2019-2020

1) Σύντομη περιγραφή:
Ομάδα 5: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των συσκευών ταχογράφων & περιοριστών ταχύτητας
για Φορτηγά, Απορριμματοφόρα, Πυροσβεστικό, Μηχανήματα Έργου & Λεωφορεία που φέρουν τον ως άνω
εξοπλισμό με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

2)  Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 
 Κύριο λεξιλόγιο Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
Κύριο αντικείμενο 34913000  
Πρόσθετο(α)
αντικείμενο(α)

50110000  

3) Ποσότητα ή έκταση:
435 τεμάχια ανταλλακτικών και 173 εργατόρες

(εάν είναι γνωστό, μόνο ποσά)  Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ:  14181.00 Νόμισμα:  EUR

ή

Εύρος: μεταξύ :  _____ και: _____  Νόμισμα: 

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/
ολοκλήρωση:  (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες :  _____   ή σε ημέρες :  _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
ή
Έναρξη:  15/03/2019  (ηη/μμ/εεεε)
Ολοκλήρωση:  31/12/2020  (ηη/μμ/εεεε)

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομνηνία υπογραφής της και έως την 31/12/2020 Η σύμβαση μπορεί
να παραταθεί για έως και έξι (6) μήνες χωρίς αύξηση της αξίας της σύμβασης.(Η 15/03/2019 είναι πιθανή
ημερομηνία)
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Παράρτημα Β
Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020

Τμήμα αριθ : 6      Ονομασία : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΤΗ 2018-2019-2020

1) Σύντομη περιγραφή:
Ομάδα 6: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί της Υπερκατασκευής του καλαθοφόρου οχήματος του
Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

2)  Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 
 Κύριο λεξιλόγιο Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
Κύριο αντικείμενο 34913000  
Πρόσθετο(α)
αντικείμενο(α)

50110000  

3) Ποσότητα ή έκταση:
12 τεμάχια ανταλλακτικών κιι 100 εργατόρες

(εάν είναι γνωστό, μόνο ποσά)  Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ:  7970.00 Νόμισμα:  EUR

ή

Εύρος: μεταξύ :  _____ και: _____  Νόμισμα: 

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/
ολοκλήρωση:  (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες :  _____   ή σε ημέρες :  _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
ή
Έναρξη:  15/03/2019  (ηη/μμ/εεεε)
Ολοκλήρωση:  31/12/2020  (ηη/μμ/εεεε)

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομνηνία υπογραφής της και έως την 31/12/2020 Η σύμβαση μπορεί
να παραταθεί για έως και έξι (6) μήνες χωρίς αύξηση της αξίας της σύμβασης.(Η 15/03/2019 είναι πιθανή
ημερομηνία)
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Παράρτημα Β
Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020

Τμήμα αριθ : 7      Ονομασία : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΤΗ 2018-2019-2020

1) Σύντομη περιγραφή:
Ομάδα 7 Α: Προμήθεια αντικατάστασης των ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου [Φορτηγών,
Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων, Πυροσβεστικού οχήματος, επιβατικών, ημιφορτηγών, Μηχανημάτων Έργου,
Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου]

2)  Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 
 Κύριο λεξιλόγιο Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
Κύριο αντικείμενο 34350000  

3) Ποσότητα ή έκταση:
Αφορά στην προμήθεια 906 τμχ ελαστικών

(εάν είναι γνωστό, μόνο ποσά)  Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ:  241969.00 Νόμισμα:  EUR

ή

Εύρος: μεταξύ :  _____ και: _____  Νόμισμα: 

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/
ολοκλήρωση:  (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες :  _____   ή σε ημέρες :  _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
ή
Έναρξη:  15/03/2019  (ηη/μμ/εεεε)
Ολοκλήρωση:  31/12/2020  (ηη/μμ/εεεε)

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομνηνία υπογραφής της και έως την 31/12/2020 Η σύμβαση μπορεί
να παραταθεί για έως και έξι (6) μήνες χωρίς αύξηση της αξίας της σύμβασης.(Η 15/03/2019 είναι πιθανή
ημερομηνία)
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Παράρτημα Β
Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020

Τμήμα αριθ : 8      Ονομασία : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΤΗ 2018-2019-2020

1) Σύντομη περιγραφή:
Ομάδα 7Β - 7Γ :
Εργασίες επισκευής ελαστικών των για τα οχήματα του Δήμου [Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων,
Πυροσβεστικού οχήματος, επιβατικών, ημιφορτηγών, Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών
Μηχανημάτων του Δήμου] με την προμήθεια των αναγκαίων μανσόν για την επισκευή αυτών.

2)  Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 
 Κύριο λεξιλόγιο Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)
Κύριο αντικείμενο 34913000  
Πρόσθετο(α)
αντικείμενο(α)

50116500  

3) Ποσότητα ή έκταση:
Αφορά στην προμήθεια 146 τμχ ανταλλακτικών και

(εάν είναι γνωστό, μόνο ποσά)  Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ:  17380.00 Νόμισμα:  EUR

ή

Εύρος: μεταξύ :  _____ και: _____  Νόμισμα: 

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/
ολοκλήρωση:  (κατά περίπτωση)
Διάρκεια σε μήνες :  _____   ή σε ημέρες :  _____ (από την ανάθεση της σύμβασης)
ή
Έναρξη:  15/03/2019  (ηη/μμ/εεεε)
Ολοκλήρωση:  31/12/2020  (ηη/μμ/εεεε)

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομνηνία υπογραφής της και έως την 31/12/2020 Η σύμβαση μπορεί
να παραταθεί για έως και έξι (6) μήνες χωρίς αύξηση της αξίας της σύμβασης.(Η 15/03/2019 είναι πιθανή
ημερομηνία)
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Παράρτημα Γ1 – Γενικές συμβάσεις
Κατηγορίες υπηρεσιών που αναφέρονται στο τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο της σύμβασης

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

 

Αριθμός
κατηγορίας [1]

Αντικείμενο

1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών

2 Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών [2], συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
θωρακισμένων οχημάτων και των υπηρεσιών ταχυμεταφορών, εξαιρουμένης της
μεταφοράς ταχυδρομείου

3 Υπηρεσίες εναέριων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, εξαιρούμενης της
μεταφοράς ταχυδρομείου

4 Χερσαία [3] και αεροπορική μεταφορά ταχυδρομείου

5 Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

6 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: a) Υπηρεσίες ασφαλίσεων b)Τραπεζικές και
επενδυτικές υπηρεσίες [4]

7 Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες

8 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης [5]

9 Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου και τήρησης λογιστικών βιβλίων

10 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων

11 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης [6] και συναφείς υπηρεσίες

12 Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες
μηχανικού· υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου· συναφείς
υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών· υπηρεσίες τεχνικών
δοκιμών και αναλύσεων

13 Διαφημιστικές υπηρεσίες

14 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων

15 Υπηρεσίες εκδόσεων και εκτυπώσεων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

16 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων· υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς
υπηρεσίες

Αριθμός
κατηγορίας [7]

Αντικείμενο

17 Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων

18 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών

19 Υπηρεσίες υδάτινων μεταφορών

20 Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών

21 Νομικές υπηρεσίες

22 Υπηρεσίες τοποθέτησης και προμήθειας προσωπικού [8]

23 Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας, εξαιρουμένων των υπηρεσιών θωρακισμένων
οχημάτων

24 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης

25 Κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες

26 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες  [9]

27 Λοιπές υπηρεσίες

  

  
1 Κατηγορίες υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 20 και του παραρτήματος ΙΙΑ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
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2 Πλην των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, υπαγομένων στην κατηγορία 18.
3 Πλην των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, υπαγομένων στην κατηγορία 18.
4 Πλην των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη μεταβίβαση τίτλων
ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, και των υπηρεσιών που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες. Εξαιρούνται
επίσης τα εξής: υπηρεσίες που αποβλέπουν στην αγορά ή τη μίσθωση, ανεξαρτήτως χρηματοοικονομικών
μέσων, γης, κτιρίων ή άλλων ακινήτων αγαθών ή που αφορούν δικαιώματα επί των αγαθών αυτών. Ωστόσο, οι
συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται συγχρόνως, πριν ή μετά από τη σύμβαση αγοράς
ή μισθώσεως, υπό οποιαδήποτε μορφή, εμπίπτουν στην οδηγία.
5 Πλην των υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης εφόσον δεν υπάγονται στις υπηρεσίες των οποίων τα οφέλη
ανήκουν στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, με την προϋπόθεση
ότι η παρεχόμενη υπηρεσία αμείβεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή.
6 Εκτός των υπηρεσιών διαιτησίας και συνδιαλλαγής.
7 Κατηγορίες υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 21 και του παραρτήματος ΙΙΒ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
8 Πλην των συμβάσεων απασχόλησης.
9 Με εξαίρεση τις συμβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής ή συμπαραγωγής προγραμμάτων από
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς καθώς και τις συμβάσεις χρόνου μετάδοσης εκπομπών.
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