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ΕΡΓΑΣΙΑ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ”

ΠΡΟΫΠ:

57.650,00 € πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Επιδαύρου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και
ειδικότερα του άρθρου 117.
2. Αναλογικά τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980.
3. Το Ν.3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
συνοπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων - μηχανημάτων του
Δήμου Επιδαύρου για το έτος 2021 συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων ανταλλακτικών,
με κριτήρια κατακύρωσης:
α) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής όσον αφορά τις
εργασίες επισκευής. Αυτή καθορίζεται ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες
μονάδες επί τοις εκατό (%).
β) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής όσον αφορά την
προμήθεια ανταλλακτικών. Αυτή καθορίζεται ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) επί της αξίας των ανταλλακτικών του προσκομιζόμενου τιμοκαταλόγου.
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού),
σύμφωνα με το άρθρου 121 του Ν.4412/2016, ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη,
άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στα γραφεία του Δήμου
Επιδαύρου.
Αναλυτικότερα, για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης – επισκευής των οχημάτων μηχανημάτων του Δήμου Επιδαύρου έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους
2021 σχετική πίστωση η οποία θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς:


Κ.Α 10-6263 κατά 2.000,00 €



Κ.Α 10-6671 κατά 1.000,00 €



Κ.Α 20-6263.000 κατά 22.000,00 €



Κ.Α 20-6671.001 κατά 9.000,00 €



Κ.Α.30-6263.000 κατά 8.000,00 €



Κ.Α.30-6671 κατά 5.000,00 €



Κ.Α.70-6263.001 κατά 13.000,00 €



Κ.Α.70-6264.001 κατά 4.500,00 €



Κ.Α.70-6671.001 κατά 7.000,00 €

ΑΡΘΡΟ 1ο
Τόπος και Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Επιδαύρου στις 07-05-2021, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10:00 π.μ., ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από του υποψηφίους αναδόχους στην
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία
δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο Επιδαύρου πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών στη Διεύθυνση: Δήμος Επιδαύρου, Πλατεία Καραϊσκάκη 9,
Λυγουριό, Τ.Κ 21 052, οι οποίες δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίνονται στο αρμόδιο όργανο.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται. Η έναρξη υποβολής των προσφορών κηρύσσεται από τον πρόεδρο της επιτροπής
διαγωνισμού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.4412/2016.
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού με βάση την 301/2009 Πράξη του Ελ.Συν.Τμ.7 θα
είναι η Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων η οποία συγκροτείται με σχετική
απόφαση του Δημάρχου Επιδαύρου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες Διατάξεις
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με :
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα του
άρθρου 117.
2. Αναλογικά τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980.
3. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
5. Την Απόφαση Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-1975 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί
καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αφοράς ανταλλακτικών & προμήθειας
καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει
Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53» .
ΑΡΘΡΟ 3ο
Αντικείμενο Εργασιών
Η παρούσα αφορά την ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και
μηχανημάτων του Δήμου Επιδαύρου σε εξωτερικά συνεργεία συμπεριλαμβανόμενων και των
απαιτούμενων ανταλλακτικών (όπως αναλυτικά φαίνεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων της
μελέτης).
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των
προσφορών τους. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν προσφορά συμπληρώνοντας
το σχετικό Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 4ο

Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 71.486,00 € συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από τους προαναφερόμενους κωδικούς εξόδων, του προϋπολογισμού
του Δήμου Επιδαύρου οικ. έτους 2021.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα με
μια από τις παρακάτω μορφές:
 Εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία
προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επισήμων
αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα.
 Ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από
το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή
διανομέων στη χώρα.
 Ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να μην χρησιμοποιεί ανταλλακτικά του εκάστοτε
επίσημου δικτύου διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων – μηχανημάτων αλλά
να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση
για την οποία προορίζονται.
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν δικό τους συνεργείο, όπως και
αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, για την εκτέλεση των εργασιών που θα
προσφέρουν και όχι μέσω τρίτων ή υπεργολάβων. Τέλος τα συνεργεία των ενδιαφερόμενων θα
πρέπει να βρίσκονται εντός του Νομού Αργολίδας.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σε αυτό και το είδος των εργασιών τους και που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
β) Ταυτότητα για φυσικό πρόσωπο ή παραστατικό εκπροσώπησης για εταιρεία ή κοινοπραξία. Οι
ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες εταιρείες
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.
Εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με
την προσφορά εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά.
Όταν αφορά φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δήλωση του άρθρου 8 του Ν.
1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της
εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία.
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα η οποία θα έχει ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, και η
οποία θα αφορά τόσο τον ίδιο τον εργοδότη, (πρώην ΟΑΕΕ), όσο και το προσωπικό του (πρώην
ΙΚΑ) αν απασχολεί.
Για την απόδειξη της απασχόλησης εργαζομένων στο συνεργείο, ο προσφέρων πρέπει να
καταθέσει υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει αν
απασχολεί προσωπικό καθώς και τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους καταβάλλει
εισφορές.
δ) Φορολογική Ενημερότητα η οποία θα έχει ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας
 δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση






δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ.
δεν έχουν υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβείς δηλώσεις προς την υπηρεσία.
έλαβαν γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την επίβλεψη ή την αρμόδια επιτροπή του Δήμου,
όποτε θεωρηθεί ότι είναι αναγκαίος αυτός.
 διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που
θα αναλάβει να εκτελεί.
 ο τιμοκατάλογος που καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν τα αντίστοιχα οχήματα
του Δήμου και είναι τα γνήσια.
 Δύναται να μεταβεί άμεσα στον χώρο της πιθανής βλάβης του οχήματος προκειμένου να
προσφέρει την τεχνική υποστήριξη και την άμεση αντιμετώπιση της βλάβης του οχήματος, όπου
και αν βρίσκετε το όχημα αυτό.
ζ) Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4

του Ν. 4412/2016 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή
τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις:
Η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού
του συμμετέχοντος.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγυήσεις
6.1 Εγγύηση συμμετοχής
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό
διαγωνισμό.
6.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η κατακύρωση
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά
την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να
αναφέρει τα ακόλουθα:
 Την ημερομηνία έκδοσης.
 Τον εκδότη.
 Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Επιδαύρου).
 Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής.
 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
 Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και την διεύθυνση του υποψήφιου αναδόχου υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.
 Τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
 Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαίρεσης ή της διζήσεως.
 Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου Επιδαύρου και ότι θα καταβληθεί
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη
ειδοποίηση.
 Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
 Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.

 Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από
απλό έγγραφο του Δήμου Επιδαύρου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την
ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
 Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά ένα (1) μήνα.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
των υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους.
Οι παραπάνω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη
– μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη – μέρη της
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το
Ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Προσφορές
7.1 Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον
οποίο αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις:
α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β) Ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την εργασία, δηλαδή
«ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ
2021» με κεφαλαία γράμματα.
γ) Ο αριθμός της μελέτης (5/2021)
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επίσης
σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει εξωτερικά και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
7.2 Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα
τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
7.3 Γίνονται δεκτές προσφορές και ανά μεμονωμένη ομάδα οχήματος - μηχανήματος.
7.4 Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
7.5 Οι κατατεθειμένοι τιμοκατάλογοι μπορούν λόγω του μεγάλου όγκου τους και για μεγαλύτερη
ευχρηστία να κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή (CD).
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην πληρότητα των κατατιθέμενων τιμοκαταλόγων από
τους διαγωνιζόμενους δεδομένου ότι θα πρέπει να περιλαμβάνουν οτιδήποτε χρειαστεί να
τιμολογηθεί στο μέλλον για κάθε όχημα - μηχάνημα.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Χρόνος Ισχύος των Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού και για όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Ενστάσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 ένσταση κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής
(Ο.Ε.) μπορεί να κατατεθεί ενώπιον της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση της προβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό είναι δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Τρόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού
10.1 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 1, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των
προσφορών και αυτό γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε
λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των
προσφορών άρχισε πριν από τη λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και
μετά την ώρα αυτή.
10.2 Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίζεται δημόσια
και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά σειρά
παράδοσής τους και γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόμενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο
φάκελος που περιέχει την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε
πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός του συμμετέχοντος που έχει γραφεί και στον φάκελο
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση αυτών που υποβάλλουν
προσφορά σε πρακτικό.
10.3 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι μέσα
στην αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστικά, ώστε να γίνει
έλεγχος των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ των διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι’
αυτούς που θα αποκλεισθούν.
10.4 Εν συνεχεία μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα
όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. Ακολούθως συνεχίζει η συνεδρίαση στην
οποία παρουσία των διαγωνιζομένων γίνεται το άνοιγμα των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
10.5 Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετική ημέρα και
ώρα, αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και γράφονται
οι τιμές στο πρακτικό του διαγωνισμού ανακοινώνοντας τες μεγαλόφωνα.
Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός με τη χαμηλότερη προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρο 105 του Ν.4412/2016)
Η αναθέτουσα αρχή (Ο.Ε.) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π. επί αποδείξει. Μετά την επέλευση των έννομων
αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εμπροθέσμως κηρύσσεται
έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Τιμή Προσφοράς - Κρατήσεις
12.1 Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά
σε ΕΥΡΩ. Δεν θα επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση για τη διάρκεια της σύμβασης και θα
συμπεριλαμβάνουν την αξία των ανταλλακτικών, της εργασίας και κάθε εξόδου που έχει δαπανηθεί
στο εξωτερικό και στην Ελλάδα μέχρι της παράδοσης, καθώς και κάθε τυχόν πρόσθετο φόρο, τέλος
ή δασμό.
12.2 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με τις
αντίστοιχες κρατήσεις και φόρο εισοδήματος, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα
ισχύει σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Τρόπος Πληρωμής
13.1 Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται τμηματικά αναλόγως με τις παρεχόμενες
υπηρεσίες με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του αναδόχου μετά την
προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου θα γίνεται μετά την ημερομηνία έκδοσης του
πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
13.2 Ο Δήμος δύναται μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον ανάδοχο και την
σύνταξη της προσφοράς του αναδόχου για την επισκευή – συντήρηση, να αποφασίσει να μην
προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλλει στον μειοδότη την αξία της
εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης αφού ο μειοδότης παραδώσει στο Δήμο το
ελεγχόμενο μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Διάρκεια Εκτέλεσης Εργασιών
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα ολόκληρο έτος από την ημερομηνία σύναψής της
ή μέχρι εξαντλήσεως της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Ειδικοί Όροι
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει, με δική του οικονομική επιβάρυνση και με ασφαλές
μέσο μεταφοράς (όπως ορίζει ο νόμος), τη μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό
ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Η διαδικασία που ακολουθείται για την επισκευή –συντήρηση όλων των οχημάτων –
μηχανημάτων της μελέτης είναι η ακόλουθη:
O Δήμος εκδίδει εντολή τεχνικής επιθεωρήσεως και επισκευής του οχήματος το οποίο δελτίο
αποτελεί ουσιώδες δικαιολογητικό της εκάστοτε πραγματοποιούμενης δαπάνης και στο οποίο θα
αναγράφεται περιληπτικά το είδος της συντήρησης ή επισκευής, οι αναγκαίες εργασίες και
ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν. Αντίτυπο του δελτίου παραδίδεται στην Επιτροπή Συντηρήσεως
και Επισκευής της υπηρεσίας η οποία και θα επιλαμβάνεται για την προώθηση του αιτήματος στο
αντίστοιχο ιδιωτικό συνεργείο.
Το ιδιωτικό συνεργείο υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την παραλαβή του
εντύπου της Επιτροπής Συντήρησης και επισκευής οχημάτων - μηχανημάτων να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρηση του οχήματος τον εντοπισμό βλάβης και
τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και να φροντίσει για
την επισκευή αυτών.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Λήψη πληροφοριών/Δημοσίευση
α) Αντίγραφο της μελέτης θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.epidavros.gr και στα
γραφεία του Δήμου Επιδαύρου (Πλατεία Καραϊσκάκη 9, Λυγουριό, ΤΚ 21 052, τηλ. 27533-60119

Χρήστος Δαβάκος και 27533-60116 Αθανάσιος Δρούζας) και θα είναι στη διάθεση των
ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
β) Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευτεί:
- στην εφημερίδα “Αναγνώστης”
- στην ιστοσελίδα του Δήμου www.epidavros.gr
- στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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