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       1.              ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  

1.1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

 

           Επωνυμία: ΔEYA ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

           Α.Φ.Μ. 090030037 Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

            Διεύθυνση: Κων. Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά 

            Τηλ. Επικοινωνίας: 2810529379 

             Fax: 2810263678 

              e-mail: amanaki@deyah.gr 

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση – Διάρκεια 

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 253.000,00 € μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα 3μηνης 

παράτασης ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

διακήρυξη και της Μελέτης ως απόφαση 85/2017 με ΑΔΑ:642ΒΟΡΙΗ-ΨΧΥ  του Δ.Σ. της 

ΔΕΥΑΗ.  Η δαπάνη  θα βαρύνει τους εξής Κ.Α. του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού 

της ΔΕΥΑΗ οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με την υπ΄άριθμ.: 1/2017 με ΑΔΑ:Ω3ΡΕΟΡΙΗ-

6ΕΒ  απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ ως εξής: 

 1) 62.07.0016 με τίτλο:« Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων 

(αυτοκινούμενα & ρυμουλκούμενα.)», με πίστωση 140.000,00€  

 2) 62.07.0017 με τίτλο: «Επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων αποφρακτικών -

αερόσφυρα – case – κλπ.», με πίστωση 50.000,00€ 

 3) 62.07.0139 με τίτλο: «Επισκευή - συντήρηση μοτοποδηλάτων », με πίστωση 10.000,00€ 

 4) 62.07.0140 με τίτλο: «Πλυσίματα – Γρασαρίσματα Μηχανημάτων Οχημάτων», με πίστωση 

30.000,00€ 

 5) 62.07.0141  με τίτλο:« Ελαστικά για τα Μηχανήματα», με πίστωση 25.000,00€ 

 6) 62.07.0165 με τίτλο «Εργασίες φανοποιείου μεταφορικών μέσων» με πίστωση 20.000,00€ 

 

   1.3.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Επειδή η προσμέτρηση των εργασιών και των ανταλλακτικών είναι αδύνατη, ο συνολικός 

προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών και ανταλλακτικών, 

αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών  και το γενικό σύνολο. 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΟΜΑΔΑ  Ετήσια δαπάνη CPV 

ΟΜΑΔΑ 

ΣΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΣΗΔΗΣ 
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1 

Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων – 

μηχανημάτων (αυτοκινούμενα & ρυμουλκούμενα.) 

Κ.Α.62.07.0016 

100.000.00 € 50111000-6 

 

 

Α 

2 

Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων – 

μηχανημάτων (φορτηγά.) 

Κ.Α.62.07.0016 

40.000.00 € 50111000-6 

 

Β 

3 

Επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων αποφρακτικών -

αερόσφυρα – case – κλπ. 

Κ.Α. 62.07.0017 

50.000.00 € 50111000-6 
Γ 

4 
Επισκευή - συντήρηση μοτοποδηλάτων 

Κ.Α.62.07.0139 

10.000.00 € 50115100-5 Δ 

5 
Πλυσίματα – Γρασαρίσματα Μηχανημάτων Οχημάτων 

Κ.Α. 62.07.0140 

8.000.00 € 50112300-6 Ε 

6 
Ελαστικά για τα Μηχανήματα 

Κ.Α. 62.07.0141 

25.000.00 € 50116510-9 Ζ 

7 
Εργασίες φανοποιείου μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 62.07.0165 

20.000.00 € 50112110-7 Η 

 ΣΥΝΟΛΟ 
253.000,00   

 ΦΠΑ 24% 
60.720.00 €   

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
313.720.00 €   

 

1.4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Νικόλαος Φακουρέλης, έχοντας υπόψη ότι η ανάθεση και η εκτέλεση 

της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές 
πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της 
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την 
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»   

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”, 
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του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του 
Υπουργού Εσωτερικών 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκ δοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η ΔΕΥΑΗ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων, για την εκτέλεση της Προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 
(ΑΔΑΜ) “………………………………..”  
Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχώρησε η ΔΕΥΑΗ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 
(ΑΔΑΜ) “………………………’’  

Την με αριθμό 13/2017 και ΑΔΑ:7ΧΔΕΟΡΙΗ-4ΑΩ Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ περί Συγκρότησης τριμελούς 
Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για τη διενέργεια και αξιολόγηση  διαγωνισμών 
προμηθειών και υπηρεσιών  και της τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών 
για την εξέταση των ενστάσεων για το έτος 2017.  
 

Το εισηγητικό έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 2457/22-3-2017 του Γενικού Διευθυντού για έγκριση της 
προμήθειας και των τευχών, την  ψήφιση και διάθεση πίστωσης στον Κ.Α.64.00.0000. 
Την υπ’  αριθ………./2017 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης του 
διαγωνισμού και  την έγκριση των συντασσόμενων τευχών.  

 

Ως και των άλλων συναφών νόμων και εγκυκλίων που έχουν εφαρμογή και ισχύουν ως και την ημέρα 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

1.5. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΕΥΑΗ www.deyah.gr. 

 

1.6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και μια φορά σε πέντε εφημερίδες στον Ελληνικό τύπο με 

ημερομηνία αποστολής   ως κάτωθι :  

 Εφημερίδα Οικονομική: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ  11/04/2017 

 Εφημερίδα Οικονομική:  ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 11/04/2017 

 Εφημερίδα Οικονομική: ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  11/04/2017 

 Εφημερίδα Ημερήσια : ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ  11/04/2017 

 Εφημερίδα Εβδομαδιαία : ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 11/04/2017 

 Φ.Ε.Κ :11/04/2017 
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Η διακήρυξη καταχωρήθηκε  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου 

έλαβε Συστημικό Αριθμό: Α/Α:40776. 

 

Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην 

ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.deyah.gr  

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο ή τους ανάδοχους. 

 

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού προσδιορίζεται  σε είκοσι δύο (22) ημέρες 

τουλάχιστον  από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με  

το Ν. 4412/2016. 

 

 Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016  και του Ν. 1069/1980 . 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ν.4412/2016. Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που 

κάποιες διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν. 4412/2016.  

 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ.: 85/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ, με 

ΑΔΑ:642ΒΟΡΙΗ-ΨΧΥ. 

 

2.ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

2.1.1.  Ορισμοί 

  «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» νοείται το 

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον 

προγραμματισμό και τη σύναψη Δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων, με τη χρήση και εφαρμογή 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

 «Χρήστες Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» νοούνται οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς και οι 

οικονομικοί φoρείς που χρησιμοποιούν το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)» νοείται το 

πληροφοριακό σύστημα, που αποτελεί μέρος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και έχει ως σκοπό τη συλλογή, 

επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις. 

 «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» ή «Αρχή» νοείται η Ανεξάρτητη Διοικητική 

Αρχή που έχει συσταθεί με το Ν. 4013/2011. 

 «Αναθέτουσα Αρχή»: Το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου 

και οι ενώσεις μιας ή περισσοτέρων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους 

οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Στον παρόντα διαγωνισμό, Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΔΕΥΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, η οποία προκηρύσσει την ανοικτή διαδικασία και η οποία θα υπογράψει με τον 

ανάδοχο ή τους αναδόχους την σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης. 

 «Όργανο Λήψης Αποφάσεων ή Αποφασίζον Όργανο ή Αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο»: Το 

Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ είναι το όργανο λήψης των αποφάσεων είναι το αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής που αποφαίνεται αιτιολογημένα (αποφασίζον όργανο) για τυχόν υποβληθείσες 

ενστάσεις ή και προδικαστικές προσφυγές, που μπορεί να ασκηθούν από κάθε οικονομικό φορέα ή 

προσφέροντα για παράνομη πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής ή επιβολή κυρώσεων στα 

πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού. Επιπλέον, το όργανο λήψης των αποφάσεων εγκρίνει τα 

πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισμού, αλλά και κάθε εισήγηση των γνωμοδοτικών οργάνων 

(Επιτροπών) και εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης. Οι πράξεις του οργάνου λήψης των 

αποφάσεων είναι διοικητικές πράξεις που έχουν εκτελεστικό χαρακτήρα και γνωστοποιούνται στους 

ενδιαφερόμενους σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 

Συστήματος και μέχρι την απόφαση κατακύρωσης για την τυχόν υποβολή προδικαστικών 

προσφυγών. 

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, το αρμόδιο όργανο λήψης των αποφάσεων είναι το Δ.Σ της 

ΔΕΥΑΗ. 
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 «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης των Προσφορών και εισήγησης για 

ανάθεση (Ε.Δ.Δ.)»: Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της ΔΕΥΑΗ, για την παραλαβή, 

αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016. Αποτελείται από τρία (3) μέλη και τα πρακτικά 

που συντάσσει, ως έγγραφα οργάνου με γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στερούνται εκτελεστού 

χαρακτήρα. 

 «Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (Ε.Α.Ε.)»: Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της 

ΔΕΥΑΗ, που γνωμοδοτεί αιτιολογημένα επί τυχόν ενστάσεων και προσφυγών μέχρι και την 

απόφαση κατακύρωσης. Συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 221 

του Ν.4412/2016. Αποτελείται από τρία (3) μέλη και τα πρακτικά που συντάσσει, ως έγγραφα 

οργάνου με γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. 

 «Οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών 

των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, 

που προσφέρει στην αγορά παροχή υπηρεσιών.  

 «Προσφέρων» νοείται ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά. 

 «Πάροχος υπηρεσιών σύναψης συμβάσεων» νοείται ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που 

προσφέρει στην αγορά επικουρικές δραστηριότητες αγορών. 

 «Διακήρυξη»: Η απόφαση διακήρυξης με τα παραρτήματά της, που έχει εγκριθεί με απόφαση του 

Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ και η οποία εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, αναρτάται 

σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και 

στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ και φέρει ψηφιακή υπογραφή. Η διακήρυξη περιγράφει το αντικείμενο της 

σύμβασης, τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός και κάθε 

πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από τη ΔΕΥΑΗ. 

 «Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών, από τα αρμόδια, πιστοποιημένα στο Σύστημα, όργανα της ΔΕΥΑΗ. 

 «Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά»: Το σύνολο των αρχείων, εγγράφων και στοιχείων που έχουν 

κατατεθεί από ένα οικονομικό φορέα σύμφωνα με την διακήρυξη, για την συμμετοχή του στη 

διαδικασία του διαγωνισμού. 

 «Κατακύρωση ή Απόφαση Κατακύρωσης»: Η απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ, με την οποία 

εγκρίνεται η τελική επιλογή του προσωρινού αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας και η 

οποία κοινοποιείται μέσω του Συστήματος σε αυτόν. 

 «Σύμβαση»: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της ΔΕΥΑΗ και του Αναδόχου για την υλοποίηση της, η 

οποία υπογράφεται μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης.  

 «Έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης ή έγγραφο της σύμβασης» νοείται κάθε έγγραφο 

το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η αναθέτουσα αρχή με σκοπό να περιγράψει ή να 

προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της 

διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των 

υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους προσφέροντες, των πληροφοριών 

σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια 

αυτή περιλαμβάνονται και οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή. 

 «Προϋπολογισμός προμήθειας»: Η εκτιμώμενη από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ συνολική δαπάνη για την 

υλοποίηση των προκηρυσσομένων . 

 «Συμβατικό Ποσό ή Συμβατικό Τίμημα ή Αξία της Σύμβασης ή Συμβατική Αξία»: Η συνολική 

δαπάνη για την υλοποίηση των προκηρυσσομένων, όπως αυτή καθορίζεται από την οικονομική 

προσφορά του αναδόχου (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), στην οποία θα κατακυρωθεί η 

σύμβαση και η οποία θα αναγραφεί στο συμφωνητικό. 

 «Συμβατικά τεύχη ή έγγραφα σύμβασης»: Τα συνημμένα τεύχη στη Σύμβαση (συμφωνητικό) 

μεταξύ της ΔΕΥΑΗ και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη 

συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν την παρούσα διακήρυξη, την προσφορά του αναδόχου και τη 

σύμβαση. 

 «Υπεύθυνη Δήλωση» νοείται, για τους ημεδαπούς, δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986, όπως κάθε φορά ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης 

αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του, το οποίο θα συνοδεύεται 

από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας και άρθρου 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). 

Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις ή δηλώσεις ή βεβαιώσεις που συντάσσονται ή εκδίδονται από 

τον προσφέροντα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, φέρουν ψηφιακή 
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υπογραφή του έχοντος προς τούτο υποχρέωση και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση 

υπογραφής στην έντυπη μορφή τους (εφεξής Υπεύθυνη Δήλωση ή δήλωση ή βεβαίωση Α). 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπές δηλώσεις ή βεβαιώσεις που δεν έχουν συνταχθεί ή εκδοθεί από 

τον ίδιο τον προσφέροντα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του, υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και επί πλέον προσκομίζονται σε 

έντυπη μορφή στην Αναθέτουσα αρχή εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

(εφεξής Υπεύθυνη Δήλωση ή δήλωση ή βεβαίωση Β). Στην περίπτωση αυτή η υπεύθυνη δήλωση σε 

έντυπη μορφή θα φέρει την υπογραφή του προσφέροντος. 

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο, ενώ 

σε περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από όποιον 

ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτή 

την περίπτωση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). 

Οι ζητούμενες από την διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες, 

συνοδευόμενες από το γράμμα Α ή Β κατά περίπτωση. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπου 

ζητείται ή αναφέρεται «έγγραφη δήλωση», «ρητή δέσμευση», «δήλωση», «βεβαίωση» κλπ, 

εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείμενο της προσφοράς υποψηφίου. 

 «Λοιπά στοιχεία»: Τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία (όπως τεχνικές περιγραφές, λογιστικά έγγραφα, 

αντίγραφα καταστατικού, κλπ) που εκδίδονται ή συντάσσονται από τον ίδιο τον προσφέροντα, 

υποβάλλονται σε μορφή αρχείου .pdf, φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του και δεν απαιτείται να 

προσκομισθούν σε έντυπη μορφή στη ΔΕΥΑΗ. 

 «Έγγραφα ή στοιχεία τρίτων» (π.χ. ποινικά μητρώα, βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, 

βεβαιώσεις επιμελητηρίων, κλπ) υποβάλλονται σε μορφή αρχείου .pdf, και εφόσον δεν φέρουν την 

ψηφιακή υπογραφή του (τρίτου) εκδότη, προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στη ΔΕΥΑΗ. Όπου 

ζητούνται τεύχη Φ.Ε.Κ., αυτά υποβάλλονται μόνο στην ηλεκτρονική τους μορφή. 

 «Υποβολή» νοείται η ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών / εγγράφων και 

λοιπών στοιχείων σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. 

 «Προσκόμιση» νοείται η κατάθεση, σε έντυπη μορφή, όσων δικαιολογητικών / εγγράφων και 

λοιπών στοιχείων ζητείται στην παρούσα διακήρυξη, στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ, με 

διαβιβαστικό, όπου αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα 

κάθε είδους δικαιολογητικά και στοιχεία (συμμετοχής, κατακύρωσης, στοιχεία τεχνικής προσφοράς, 

κλπ) προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή, εφόσον είτε δεν έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί από τον ίδιο 

τον προσφέροντα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί 

από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των 

αντιγράφων τους. 

 «Έγγραφα»: Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων 

(π.χ. δικαιολογητικών συμμετοχής ή και κατακύρωσης, εγγράφων τεχνικής ή οικονομικής 

προσφοράς, κλπ.) στη ΔΕΥΑΗ στον παρόντα διαγωνισμό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 

1 του Ν. 4250/2014, με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 

του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999. Ειδικότερα: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 

περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Σημειωτέων ότι η παραπάνω ρύθμιση 

δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, κοκ.), 

για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 

από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια 

αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 

παρ. 2β του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 

απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη υποσημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
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απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 

συμφωνίες. 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2β του Κώδικα 

Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 

του Ν. 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους 

 

 

2.1.2. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ  

 Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 

 Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 

 Ο Προϋπολογισμός της μελέτης. 

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

. Τα στοιχεία της σύμβασης, τα οποία προσαρτώνται σ' αυτήν, με σειρά ισχύος είναι: 

 Η Σύμβαση. 

 Η διακήρυξη. 

 Οικονομική Προσφορά του αναδόχου. 

 Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

 Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 

 Προϋπολογισμός της μελέτης. 

 

          2.1.3. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

1. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά για τη 

συμμετοχή στην ανοικτή διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα.  

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

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

3. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων), μπορεί να υποβληθούν σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα, αλλά να συνοδεύονται 

οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι 

μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. 

2.2.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

2.2.1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τις σχετικές εγκαταστάσεις, 

συνεργεία ή εργαστήρια επισκευής οχημάτων-μηχανημάτων ή των μηχανικών μερών τους και σύμφωνα με 

το άρθρο 25 του Ν.4412/2016 και όσοι δεν εμπίπτουν στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (λόγοι αποκλεισμού):  
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1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου του άρθρου 25 του 

Ν.4412/2016  και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά με τις εξής επιλογές: 

 

α)για το σύνολο των ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Διακήρυξης της ΔΕΥΑΗ, όπως 

αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω ή 

  

β) για μια ή περισσότερες ομάδες της Διακήρυξης της ΔΕΥΑΗ, όπως αναλυτικά περιγράφεται 

παρακάτω.  

 

ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

ΟΜΑΔΑ Α Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων (αυτοκινούμενα &  

         ρυμουλκούμενα.) 

 ΟΜΑΔΑ Β:  Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων (φορτηγά.) 

 ΟΜΑΔΑ Γ:   Επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων αποφρακτικών -αερόσφυρα – case – κλπ. 

ΟΜΑΔΑ Δ:  Επισκευή - συντήρηση μοτοποδηλάτων 

 ΟΜΑΔΑ Ε: Πλυσίματα – Γρασαρίσματα Μηχανημάτων Οχημάτων 

 ΟΜΑΔΑ Ζ:  Ελαστικά για τα Μηχανήματα 

ΟΜΑΔΑ Η:  Εργασίες φανοποιείου μεταφορικών μέσων 

 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό, παρέχοντας 

τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής : 

-Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με 

χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 

TAXISNET της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

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

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

-Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 

ταυτότητας (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν 

από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προμηθειών. 

 

-Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 

Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :  

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

* είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 

σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα 

οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 

υπηρεσία. 
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Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος.  

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 

εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει 

σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του. 

 

       2.2.2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

α) Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες οφείλουν 

μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό, ποσού δυο 

τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των ομάδων του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ΄αριθμ : 2390/21-3-2017 μελέτης που θα καταθέσει προσφορά ο 

συμμετέχων της με ανάλογη στρογγυλοποίηση. 

β) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά την άπρακτη 

πάροδο της προθεσμίας άσκησης: 

β1) προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 

και 

β2) ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

γ) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά 

η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς λήγει, η ΔΕΥΑΗ  μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 

εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

δ) Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες κατά την προσφορά του ή δεν προσκομίσει 

έγκαιρα τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει έγκαιρα για 

την υπογραφή της σύμβασης. 

ε) 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. 

στ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη. 

ζ) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 

.pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Επιτροπή διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο), εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

2.2.3. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ      

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 

της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 

δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο 

σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο ή το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Τα αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της διακήρυξης μπορούν να 

υποβάλλονται μέχρι και την 10η  ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

δηλ μέχρι την 26/04/2017 και ώρα 15:00. Αιτήματα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που 

υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας, ως εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται. H ΔΕΥΑΗ επεξεργάζεται 

τα ερωτήματα που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και αναρτά το σχετικό έγγραφο 
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με τις παρεχόμενες διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, το αργότερο μέχρι τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την 01/05/2017 και ώρα 15:00 

στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το έγγραφο αυτό είναι σε μορφή αρχείου .pdf και φέρει ψηφιακή υπογραφή. Η ΔΕΥΑΗ μπορεί 

να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείς θα λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται 

για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή 

των αλλαγών. 

         Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν λαμβάνονται υπόψη για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν χορηγείται παράταση της προθεσμίας παραλαβής των 

προσφορών. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της υπηρεσίας , σχετικές με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:11/04/2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  13/04/2017 και ώρα 09:00 π.μ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05/05/2017 και ώρα 18:00μ.μ.  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 

του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

 

2.4. ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

2.4.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα της 

επιχείρησης και να υπογράφονται 

 από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή  

 όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής,  

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία από την ημερομηνία 

τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα 

από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο 

ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις 

αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν 

προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην 
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οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση 

αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 

Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του ν.1599/1986, όσον 

αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα 

την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα 

κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα 

επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του 

κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης 

Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζομένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της 

Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών . 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην 

προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 

   Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι 

ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

 

2.4.2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 

4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

2.4.3.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

- (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και  

- (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα  

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των 

προσφορών. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του 

απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.  

 

        ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον 

Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και της άρθιθ. Π1/2390/13ΦΕΚ 2677 Β΄ Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.  

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 

πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω 

δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.  

 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής:  

 

1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία : 
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Ι)να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού  (αριθμός διακήρυξης)   

Ιι)Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της 85/2017 

απόφασης  της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι 

αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Ιιι) Να δηλώνεται ότι κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με 

αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη όπου ο εν λόγω Οικονομικός Φορέας 

θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 

συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

ζ) Για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στο Άρθρο 73 του 

Ν.4412/16 

 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη όπου ο εν λόγω Οικονομικός Φορέας θα 

δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 

του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα 

δηλώνει ότι δεν 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 έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 

εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα 

δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

 Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου που τηρείται στο 

κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του 

σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμα  του.  

 Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 
 

-   Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, 

τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση 

με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

-   Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 

- Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο 

αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

- Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική 

κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το 
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νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

- Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

- Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη 

τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, 

ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από 

το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 

-  Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά 

έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν 

από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει. 

 Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 

υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην 

ένωση. 

 Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να 

περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την 

υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων και σε 

περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, 

μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο 

εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα 

εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να 

παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών 

όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από την ΔΕΥΑΗ, η οποία και θα αποφασίσει 

σχετικά. Εάν η ΔΕΥΑΗ αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να 

εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με 

προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O 

αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ. 

Διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα εξής για τις υπεύθυνες δηλώσεις: 

i. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία 

ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική 

αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

ii. Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί 

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική 

επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

iii. Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και 

εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει 

οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

iv. Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος 

(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό 

δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κλπ.), ώστε να είναι ορθές και 

πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. 

 

                  Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 

εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 

καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 
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Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά , σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας 

διακήρυξης , το Ν. 4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκομίζονται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της 

προσφοράς του, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή (τα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά (τα ζητούμενα δικαιολογητικά – υπεύθυνες 

δηλώσεις αναφέρονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της οποίας θα 

διενεργηθεί ο διαγωνισμός).  

Επιπλέον στον (υπό) φάκελο “Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά”, όσον αφορά στα 

δικαιολογητικά, υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι : 

- Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσης διακήρυξης (δικαιολογητικά 

συμμετοχής) 

- Υπεύθυνη δήλωση για τις ομάδες εργασιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τις οποίες 

υποβάλλεται η προσφορά. 

- Υπεύθυνη δήλωση χρόνου ισχύος προσφορών. 

- Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή έμψυχη και άψυχη για την  

άμεση αντιμετώπιση βλαβών με σκοπό την λειτουργία του συνόλου των μεταφορικών μέσων της 

ΔΕΥΑΗ. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.  

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 

προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 

(Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά 

είναι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής , πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 

φορείς .  

Τεχνική Προσφορά 

 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

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

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του, στην οποία θα αναφέρονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά για την 

εύρυθμη και άμεση ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών επισκευής – συντήρησης των 

μεταφορικών μέσων της ΔΕΥΑΗ.  

Επιπλέον στον (υπό) φάκελο “Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά”, όσον αφορά στην 

τεχνική προσφορά ,υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

- τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του, το σύνολο των πιστοποιητικών, των υπεύθυνων δηλώσεων 

και των λοιπών διασφαλίσεων που περιλαμβάνονται στα τεύχη της σχετικής μελέτης  2390/21-3-

2017 της ΔΕΥΑΗ η όποια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από 

τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.  

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω Δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 

προσκομιστούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 

17PROC006057623 2017-04-11



 18 

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγυητική 

συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς κτλ.. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 

αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 

κατασκευαστικού οίκου.  

Τα τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους σε έντυπη μορφή, εντός της 

προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η 

αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή 

μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά και ο συμμετέχων.  

 

Διευκρινίσεις επί της προσκόμισης δικαιολογητικών του Διαγωνισμού 

1. Τα παραπάνω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου με την ένδειξη Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που απαιτείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα να 

προσκομισθούν στη ΔΕΥΑΗ, εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, με ποινή 

απόρριψης της προσφοράς ως απαράδεκτης, θα προσκομίζονται στο πρωτόκολλο, με διαβιβαστικό όπου 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία. 

2. Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται ανωτέρω, 

θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ μέσα σε καλά σφραγισμένο ενιαίο κυρίως φάκελο, όπου έξω 

απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο πλήρης τίτλος της ΔΕΥΑΗ. 

γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός 

τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών 

της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

Ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: ΔΕΥΑΗ 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No: ………/…………. (αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης, ή 

η απόφαση έγκρισης των Τευχών Δημοπράτησης ή άλλο διακριτικό γνώρισμα αναφοράς της 

διακήρυξης) 

 Για την επιλογή αναδόχου για την: «Επισκευή - Συντήρηση, των Μεταφορικών Μέσων, 
Μηχανημάτων & Αποφρακτικών, Μοτοποδηλάτων, Πλύσιμο – Γρασάρισμα Μηχανημάτων-
Οχημάτων, Ελαστικά για τα οχήματα μηχανήματα, φανοποιεία μεταφορικών μέσων 
μηχανημάτων, Έτους 2017»  της ΔΕΥΑΗ 

 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: ………………. 

 Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος): 

• επωνυμία,……………… 

• διεύθυνση,……………….. 

• αριθμός τηλεφώνου,…………… 

• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax),…………….. 
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• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)……………. 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - 

ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

 

2.4.4.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του προσφέροντα.  

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

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

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά, δεν 

έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα 

επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

Η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου, θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή αυτή είτε αναφέρεται στην 

προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση 

(εκτός του ΦΠΑ) για την εκτέλεση των εργασιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην 

παρούσα διακήρυξη. 

            ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

- Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ (€) 

- Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη 

- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης 

- Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις 

από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

- Προσφορά που η τιμή της είναι πολύ χαμηλή θα εξετάζεται λεπτομερώς πριν την έκδοση απόφασης 

κατακύρωσης. 

 

ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή 

προσφοράς την τιμή με δυο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού 

της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Αρνητικό ποσοστό έκπτωσης δε γίνεται δεκτό. 

Με ποινή αποκλεισμού στις οικονομικές προσφορές περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου με 

το ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στις τιμές του πίνακα κόστους 

ενδεικτικών των ομάδων της Διακήρυξης (άρθρων της μελέτης). Διευκρινίζεται ότι, καθίσταται 

αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς προμήθεια ποσότητας υλικών ή υπηρεσιών, επειδή η 

προσμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης, (λόγω άγνωστων κάθε φορά 

έκτακτων βλαβών προς επισκευή του κάθε οχήματος ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών-υλικών & 

εργασιών, αλλά μόνο την κατ' εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών ανταλλακτικών-

υλικών, εργασιών και το γενικό σύνολο.  

Οι προσφορές θα έχουν ισχύ εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, προσμετρούμενες από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά 

την υποβολή της.  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
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3.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

3.1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1.1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών , δηλαδή την 09/05/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 

10:00π.μ, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων (άρθρο 100 του Ν.4412/2016) για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 

οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.  

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να 

λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.  

 

3.1.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

           Αξιολόγηση προσφορών-Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν. 

4412/2016) την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής επί των τιμών 

των προϋπολογισμών της μελέτης της  ΔΕΥΑΗ με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 253.000,00€ μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% για ένα έτος με δυνατότητα 3μηνης παράτασης ή μέχρι 

εξαντλήσεως του ποσού, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας 

διακήρυξης και της  μελέτης της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΗ, με καταληκτική ημερομηνία προσφορών την 05/05/2017 

και ώρα 18:00 μ.μ..  
1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, 

όπως ειδικότερα αναλύεται παρακάτω. 

2. Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην 

ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι 

(υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

σύστημα οργάνων της ΔΕΥΑΗ, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο 

περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / 

ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

3. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους σφραγισμένους φακέλους με τα τυχόν 

επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στο 

Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή 

αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 

Τεχνικής Προσφοράς». Οι υποφάκελοι με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίζονται. 

4. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει 

προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη της. Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες 

για την πληρότητα και την νομιμότητά τους, καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία αυτών με 

τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

5. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος 

από τη ΔΕΥΑΗ μπορούν να απευθύνουν αιτήματα ηλεκτρονικά, μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα 
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εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή 

συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες - 

οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να παρέχουν ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις - 

συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται. 

6. Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή ελέγχει τους 

φακέλους τεχνικής προσφοράς αυτών που δεν αποκλείονται με βάση τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής. Σε επόμενες συνεχόμενες κλειστές συνεδριάσεις της, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί σε 

έλεγχο και αξιολόγηση του περιεχομένου των τεχνικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν 

ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό, τυχόν προσφορές που 

χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 

7. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα συμφέροντά τους, τότε ο 

υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να σημειώνει στο σχετικό πεδίο του συστήματος με την ένδειξη 

«Εμπιστευτικό». Σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών και οι 

λοιποί συμμετέχοντες. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον στην προστασία 

του απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

8. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει τον αποκλεισμό περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή 

έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή μη» και 

συντάσσει πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται αρμοδίως στο Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ για τη λήψη και έκδοση της 

προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση 

απόφασης  για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα, στο 

χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του 

Συστήματος, αποστέλλεται στους συμμετέχοντες για ενημέρωση, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί 

το διαγωνισμό. Αφού ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ, εφόσον το 

επιθυμούν, μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της πράξης (τα χρονικά όρια ορίζονται στο άρθρο 12 της 

παρούσας διακήρυξης) η οποία εξετάζεται από την επιτροπή ενστάσεων. 

9. Η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, εισηγείται σχετικά προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 

της ΔΕΥΑΗ  για λήψη της σχετικής απόφασης περί της αποδοχής ή μη της ένστασης. 

10. Αν δεν υποβληθεί καμία ένσταση για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνική προσφορά), κατά το ανωτέρω στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η 

ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και αποστέλλεται 

ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα 

διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στην καθορισθείσα ως άνω 

ημερομηνία και ώρα, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

Οικονομικής Προσφοράς και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο 

αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση που 

παράγεται αυτόματα από το σύστημα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των φυσικών φακέλων 

των Οικονομικών Προσφορών. 

11. Ακολούθως, η Επιτροπή αφού ελέγξει τη συμμόρφωση των οικονομικών προσφορών με τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης, αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές και όσες κριθούν παραδεκτές 

κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Αν υποβληθεί ένσταση, ακολουθείται ανάλογα η 

προβλεπόμενη στις παρ. 8 & 9 του παρόντος άρθρου διαδικασία. 

   12. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η ΔΕΥΑΗ ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα   (μέσω 

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

προθεσμίας όχι μικρότερης των  δέκα (10) ημερών και ούτε μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014(Α 74) και του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 

ως εξής: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις 

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
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 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναγράφονται παραπάνω, αυτό 

μπορεί να αντικαθιστάται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή 

προέλευσης.    

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο 

για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα 

οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας 

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

διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ 

τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο 

χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

 Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, 

εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα 

οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος 

τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό 

 Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό. 

 Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό.  

 Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα 

προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες 

(Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και 

σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 

 Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στην Επιτροπή αξιολόγησης. 

 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν. 
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 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των Ν. 4412/2016 ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της ΔΕΥΑΗ η εγγύηση συμμετοχής του και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντα που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 

δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

               Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις  όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, έγγραφα και λοιπά 

στοιχεία για την απόδειξη συνδρομής των κριτηρίων επιλογής, όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτά στην 

παρούσα. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα 

στην Επιτροπή αξιολόγησης. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 

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

μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ΄ ανώτατο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.   

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

σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού των Ν. 4412/2016 ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει 

υπέρ της ΔΕΥΑΗ η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντα που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες 

δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Η υποβολή των επικαιροποιημένων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, ύστερα από σχετική 

ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr. Επίσης, προσκομίζονται σε φυσική μορφή με ποινή αποκλεισμού σε 

αντίθετη περίπτωση, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο 

πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 Στη συνέχεια, το Δ.Σ εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού. Η απόφαση 

αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική 

ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με 

μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες, για ενημέρωση. 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης. 
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 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ και η σχετική 

απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας 

και στην Υπηρεσία Επιτρόπου για Προσυμβατικό Έλεγχο. Η απόφαση για την κατακύρωση 

του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η 

σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. 

 Άρθρο 15ο Ανακοίνωση κατακύρωσης-Υπογραφή σύμβασης 

 1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή 

της σύναψης της σύμβασης. Η ΔΕΥΑΗ 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 μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ , με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 

αποδείξει. 

 2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η ΔΕΥΑΗ 

δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης 

κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν 

σωρευτικά τα εξής: 

 α) παρέλθει άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 

διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας 

και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

 β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, δηλαδή 

αυτά που με υπεύθυνη δήλωση δεσμεύθηκε να προσκομίσει εφόσον ανακηρυχθεί 

προσωρινός ανάδοχος, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 3. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

ΔΕΥΑΗ προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

 4. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της ΔΕΥΑΗ η εγγύηση συμμετοχής του 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 Σε περίπτωση ανάγκης παράτασης ή μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εφαρμόζονται 

τα προβλεπόμενα στο  Ν.4412/2016. 

 

3.4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

Ενστάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, 

το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή ως κάτωθι:   

 

1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή 

της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής παρόχου σ' αυτόν, ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΗ , μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας 

του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το Δ.Σ της 

ΔΕΥΑΗ, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 
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β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 

της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

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

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

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

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το Δ.Σ. 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους 

πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

3. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού , από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του 

οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στο αρμόδιο όργανο της  

ΔΕΥΑΗ. 

1. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη υποβληθείσες. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 

παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες 

διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για 

το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 

περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.  

 

-  
4 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

  4.1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ( Εγγύηση καλής εκτέλεσης) 

 

α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

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

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών 

και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο 

πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 

σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων 

και του εκπροθέσμου. 

δ) Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 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. 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. 

ε) Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος 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,  ζ) τους όρους ότι: 
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- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 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 της ΔΕΥΑΗ και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 

αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής, με τις εξής διαφοροποιήσεις: 

2. Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3. Θα αναφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες. 

4. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση η ΔΕΥΑΗ 

υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες. 

στ) Η ΔΕΥΑΗ επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

4.2.ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Η σύμβαση ή οι συμβάσεις  καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την 

συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ, καθώς και τις 

τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση δεν 

μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

- Τις προς παροχή υπηρεσίες και τις ποσότητες αυτών. 

- Την συμφωνηθείσα τιμή. 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς παροχή υπηρεσιών. 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την προσφορά του αναδόχου. 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο παραλαβής. 

- Τον τρόπο πληρωμής. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

2. Η σύμβαση ή οι συμβάσεις  υπογράφεται-ονται  για λογαριασμό της ΔΕΥΑΗ από τον Πρόεδρο του 

Δ.Σ. Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση 

τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης. 

3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: 

α) Έχει εκτελεστεί ολόκληρη η ποσότητα. 

β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 .ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Το συνολικό κόστος της προμήθειας σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, προϋπολογίζεται 

στο ποσό των 253.000,00 ευρώ  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% και θα αντιμετωπιστεί από ίδιους 

πόρους.  

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ κατόπιν εκδόσεως ενταλμάτων τμηματικά και εφόσον η Επιτροπή 

Παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών. 

Η ΔΕΥΑΗ υποχρεούται να εξοφλεί τον ανάδοχο εντός διαστήματος εξήντα (60) ημερών από της παραλαβής 

αυτών και της εκδόσεως τιμολογίων και προσκομίσεως όλων των απαραίτητων για την πληρωμή 

δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής από τη ΔΕΥΑΗ  πέραν του παραπάνω χρονικού διαστήματος και 

μόνο για το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό ο προμηθευτής δικαιούται να κινήσει διαδικασία καταβολής αυτών 

των νομίμων κάθε φορά τόκων υπερημερίας. 

Η πληρωμή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, εκτός του ΦΠΑ, και θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος στο οποίο θα επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.   

 

5.3.  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

      Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις Ν. 

3852/2010, του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν 

 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 6.1  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’ ύλην 

αρμόδια υπηρεσία ή διαφορετικά από την υπηρεσία που έχει ορισθεί  με την 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. της 

ΔΕΥΑΗ. Η παραπάνω υπηρεσία εισηγείται για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση 

όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης. 

- 2. Το Δ.Σ.  μπορεί, με απόφασή του, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με 

καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, μπορεί να ορίζονται και άλλοι 

υπάλληλοι της ΔΕΥΑΗ, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της 

σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

- 3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς 

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

η ΔΕΥΑΗ μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην 

εκτέλεση της σύμβασης. 

 
 
6.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο 

που ορίζει η σύμβαση. 

2. Η παραλαβή των υπηρεσιών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής 

παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

3. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που έχει συγκροτηθεί 

με την 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος 

έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

4. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
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που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και 

παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η επιτροπή 

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και παραδοτέων 

της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην απόφαση. 

6. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 

οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα 

(30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

7. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται 

οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που 

πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 

παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει 

τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

8. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή και 

παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 

που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης και ο πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται 

στις προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

9. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα 

στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

                                                                    Ο Πρόεδρος 

 

 

Νικόλαος Φακουρέλης 
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2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     Ηράκλειο 21-3-2017  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                     Αριθ. Πρωτ. 2390/21-3-2017                                
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 
 Κων. Χατζηγεωργίου 2  
  71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ    
  Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678 

 
 

                               «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ –  
                                 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
                                  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ, έτους 2017» 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο της Σύμβασης 

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες επισκευής και συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία 

συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών,  όλων των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και 

μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, που τυχόν  προκύψουν κατά την διάρκεια της σύμβασης. 

 

Άρθρο 2ο Τεχνικές προδιαγραφές - σύνταξη προσφορών 

Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν τον τιμοκατάλογο της εταιρείας τους με: 

 τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τις εκάστοτε επισκευές 

 τη χρέωση της ώρας εργασίας στο συνεργείο τους. 

Θα αναφέρεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής των προτεινόμενων ανταλλακτικών. 

Κατά περίπτωση: 

α. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι κατασκευαστής και διανομέας 

στη χώρα συγκεκριμένου τύπου οχημάτων ή υπερκατασκευών και διαθέτει συνεργείο επισκευής ιδιόκτητο 

ή προτείνει εξουσιοδοτημένο συνεργείο του επίσημου δικτύου του, θα καταθέσει τον επίσημο 

τιμοκατάλογο ανταλλακτικών για τα αντίστοιχα οχήματα ή υπερκατασκευές της ΔΕΥΑΗ συνοδευόμενο από 

υπεύθυνη δήλωση του με την οποία θα βεβαιώνει ότι διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό 

για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί, ότι ο τιμοκατάλογος που 

καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα της ΔΕΥΑΗ και είναι τα γνήσια 

που προτείνει, όπως και το κόστος της ώρας εργασίας στο συνεργείο του. 

β. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό ανήκει σε επίσημο δίκτυο αντιπροσωπείας ή 

διανομής εταιρείας κατασκευής οχημάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα και διαθέτει συνεργείο, θα 

καταθέσει τον επίσημο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών για τα αντίστοιχα οχήματα της ΔΕΥΑΗ συνοδευόμενο 

από υπεύθυνη δήλωση του με την οποία θα βεβαιώνει ότι διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί, ότι ο τιμοκατάλογος 

που καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα του Δήμου και είναι τα 

γνήσια που προτείνει, όπως και το κόστος της ώρας εργασίας στο συνεργείο του. 

Η προσφορά του θα συνοδεύεται από επιστολή του επίσημου αντιπροσώπου ή διανομέα της 

κατασκευάστριας εταιρείας των αντίστοιχων οχημάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα η οποία θα 

βεβαιώνει την ιδιότητα του ως μέλους του επίσημου δικτύου της εταιρείας και αντίστοιχα από επιστολή 

της κατασκευάστριας εταιρείας των αντίστοιχων οχημάτων ή υπερκατασκευών η οποία θα βεβαιώνει την 

ιδιότητα του επίσημου αντιπρόσωπου ή διανομέα. 

γ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι ανεξάρτητο συνεργείο 

επισκευής και χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο  
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διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα, θα πρέπει να 

καταθέσει τον επίσημο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών για τα αντίστοιχα οχήματα της ΔΕΥΑΗ ή τον πλήρη 

κατάλογο ανταλλακτικών της κατασκευάστριας εταιρείας ή αντιπροσωπείας συνοδευόμενο από υπεύθυνη 

δήλωση του με την οποία θα βεβαιώνει ότι ο τιμοκατάλογος που καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που 

αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα της ΔΕΥΑΗ καθώς και το κόστος της ώρας εργασίας στο συνεργείο του. 

Η προσφορά του θα συνοδεύεται από επιστολή του επίσημου αντιπροσώπου ή διανομέα της 

κατασκευάστριας εταιρείας των αντίστοιχων οχημάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα η οποία θα 

βεβαιώνει ότι αναλαμβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας να τον τροφοδοτεί με τα 

απαραίτητα ανταλλακτικά για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Επίσης θα πρέπει να αποδείξει καταθέτοντας τα απαραίτητα έγγραφα ότι διαθέτει το απαραίτητο 

προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευμένο να επεμβαίνει στα αντίστοιχα μηχανικά μέρη ή να καταθέσει 

βεβαίωση του κατασκευαστή του οχήματος ή της υπερκατασκευής ή αντίστοιχα του επίσημου 

αντιπρόσωπου στη χώρα μας ότι διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεμβαίνει στα 

αντίστοιχα μηχανικά μέρη. 

δ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι ανεξάρτητο συνεργείο 

επισκευής και δεν χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο 

διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων ή υπερκατασκευών, αλλά χρησιμοποιεί 

ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών τα οποία προορίζονται για χρήση στα οχήματα της ΔΕΥΑΗ θα 

καταθέσει τον τιμοκατάλογο των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιεί καθώς και το κόστος της ώρας 

εργασίας στο συνεργείο του.  

Θα πρέπει να αποδείξει ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα για τη χρήση για την 

οποία αυτά προορίζονται προσκομίζοντας κατά περίπτωση επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστή του 

οχήματος ή της υπερκατασκευής, ή βεβαίωση του επίσημου αντιπροσώπου στη χώρα η οποία θα 

αναφέρει ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά τα οποία θα αναφέρονται αναλυτικά είναι κατάλληλα 

και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται.  

Η βεβαίωση καταλληλότητας εφόσον παρέχεται από επίσημο αντιπρόσωπο ή διανομέα των 

αντίστοιχων οχημάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα απαραίτητα 

έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά του και αναφέρονται στα εδάφια α, β & γ του παρόντος άρθρου. 

Στις προσφορές αυτές θα επισυνάπτεται κατάλογος - prospectus του κατασκευαστή του ανταλλακτικού 

ή του επίσημου αντιπρόσωπου του στη χώρα όχι σε φωτοαντίγραφο. 

Τα κατατιθέμενα Prospectus, η παρουσία των οποίων είναι υποχρεωτική για τα προσφερόμενα είδη, 

πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. 

Επίσης θα πρέπει να καταθέσει άδεια λειτουργίας του συνεργείου αντίστοιχη της ομάδας που 

καταθέτει την προσφορά και να αποδείξει καταθέτοντας έγγραφα ότι διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό 

το οποίο είναι εκπαιδευμένο να επεμβαίνει στα αντίστοιχα μηχανικά μέρη ή να καταθέσει βεβαίωση του 

κατασκευαστή του οχήματος ή της υπερκατασκευής ή αντίστοιχα το επίσημου αντιπρόσωπου στη χώρα 

μας ότι διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεμβαίνει στα αντίστοιχα μηχανικά μέρη. 

Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΥΑΗ προτείνει τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνονται από τα 

εργοστάσια κατασκευής των αντίστοιχων οχημάτων.  

Απορρίπτονται ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε 

κατασκευαστών των οχημάτων και των αντίστοιχων μηχανικών μερών τους κατά περίπτωση. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα αλλά 

και καταλληλόλητα των χρησιμοποιούμενων – προτεινόμενων ανταλλακτικών καθώς και την εκπαίδευση 

και εξειδίκευση του προσωπικού τους. 

Όσον αφορά στα ανταλλακτικά και αναλώσιμα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE, 

εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. 

Ο μειοδότης θα πρέπει να αποδέχεται με δήλωσή του η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του  

ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα φέρουν την προαναφερόμενη σήμανση. 
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Η μη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιμα αποτελεί αιτία δωρεάν 

αντικατάστασης τους άμεσα από τον μειοδότη. 

Το πιστοποιητικό CE εκδίδεται για συγκεκριμένο προϊόν η σειρά προϊόντων που ρητά πρέπει να 

αναφέρονται ή να αναγράφονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE. 

Στο πιστοποιητικό CE είναι απαραίτητο να αναγράφεται το μοντέλο και ο τύπος του προϊόντος για το 

οποίο έχει εκδοθεί. 

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ύπαρξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO για τον 

μειοδότη. 

Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτα. 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν κάποιοι από 

τους παραπάνω όρους η ΔΕΥΑΗ μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με υπεύθυνη δήλωσή η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά 

τους, θα δηλώνουν ότι θα δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την Επίβλεψη η οποία θα ορίζεται 

από την υπηρεσία όποτε η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος, χωρίς προηγούμενη 

ενημέρωση στον μειοδότη. 

Οι μειοδότες δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στην 

διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην 

εφαρμογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην 

επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης. 

Θα συντάσσεται εφόσον το θεωρεί σκόπιμο η υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση επισκευής, Τεχνική 

Έκθεση η οποία θα προσυπογράφεται από τον μειοδότη και την Επίβλεψη στην οποία θα περιγράφονται 

αναλυτικά : 

 Η αρχική διατύπωση της πιθανής βλάβης έτσι όπως αυτή συνοδεύει το προς επισκευή μηχανικό μέρος 

από τον οδηγό. 

 Η ακριβής διάγνωση της βλάβης έτσι όπως αυτή διαπιστώνεται από τον μειοδότη και την Επίβλεψη 

κατά τον λεπτομερή έλεγχο του μηχανικού μέρους. 

 Οι αιτίες που προκάλεσαν τη βλάβη. 

 Η προτεινόμενη λύση αποκατάστασης της βλάβης με έμφαση στην καλή λειτουργία του μέρους 

που έχει την βλάβη, αλλά & στην συνέχεια, του συνόλου του οχήματος. 

 Οι εργασίες που έγιναν έτσι όπως αυτές προβλέπονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή 

 Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν λεπτομερώς, με έμφαση στην προέλευση τους όσον αφορά 

στο αν είναι τα γνήσια τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής ή άλλα τα οποία προτείνονται από τους 

κατασκευαστές τους για τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται. 

 Την περίπτωση κατά την οποία τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά δεν είναι τα γνήσια τα οποία 

προτείνει ο κατασκευαστής του μηχανικού μέρους θα δικαιολογείται η επιλογή τους από το μειοδότη. 

 Σε περίπτωση που απαιτείται ανταλλακτικό το οποίο λόγω τύπου ή λόγω έλλειψης στην αγορά, ο 

ανάδοχος μειοδότης θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ανεύρεσης & προμήθειας του 

ανταλλακτικού για λογαριασμό της ΔΕΥΑΗ, μετά από συνεννόηση. 

 Για τα οχήματα που διαθέτει η ΔΕΥΑΗ, και δεν υπάρχει πλέον αντιπροσωπεία στη χώρα μας, ούτε 

υπάρχουν ανταλλακτικά, ο μειοδότης μπορεί μετά την διάγνωση της βλάβης, να προτείνει ανταλλακτικά 

άλλων εταιρειών με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να επιδιορθωθεί η βλάβη.   

 Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ ΔΕΥΑΗ & μειοδότη, εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, θα διακινείται 

μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) & θα είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραιτήτως να επισκεφθούν το Γραφείο Κίνησης  (Οδός Κων. 

Χατζηγεωργίου 2 Φοινικιά, τηλ. 2810-529408) και σε συνεννόηση με την υπηρεσία να εξετάσουν τα 

οχήματα και τις υπερκατασκευές και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της 

υπηρεσίας.  
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Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους 

βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στη  ΔΕΥΑΗ. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών τους μηχανισμούς που 

αυτές φέρουν και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν. 

Επί των τιμών του καταλόγου των ανταλλακτικών θα προσφερθεί ποσοστιαία έκπτωση. 

Επίσης πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς ο προϋπολογισμός για τον οποίο κατατίθεται η προσφορά. 

Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι το διαθέσιμο από τη 

ΔΕΥΑΗ για το σύνολο των επισκευών και ανταλλακτικών που δύναται να προμηθευτεί η ΔΕΥΑΗ κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης. 

Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν τη ΔΕΥΑΗ όσον αφορά στη 

διάθεσή τους ανά τύπο οχήματος  ή στην ποσότητα των ανταλλακτικών . 

Η διάθεση και κατανομή των προαναφερόμενων ποσών θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της 

υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν για ένα έτος και μόνο μέχρι εξάντλησης τους. 

Στην διάρκεια όπου το όχημα βρίσκεται στον χώρο του μειοδότη, αυτός είναι κύρια & αποκλειστικά 

υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου 

μέχρι παράδοσης αυτού & η ΔΕΥΑΗ διατηρεί το δικαίωμά για αποζημίωση μερική είτε ολική για το 

ζημιωθέν όχημα. 

Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης μελέτης πάψει να ικανοποιείται από 

τους μειοδότες για το χρονικό διάστημα ενός έτους η ΔΕΥΑΗ δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο. 

 

Άρθρο 3ο Οχήματα 

Τα οχήματα τα οποία πιθανόν να εμφανίσουν  ανάγκη συντήρησης και επισκευής είναι τα ακόλουθα : 

 

   

A/A 

ΑΡ. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  ΜΟΝΤΕΛΟ 

1 ΗΚΒ 4125 EIX HYUNDAI SANTAFE 

2 ΙΚΕ 4945 EIX OPEL VIVARO 

3 ΗΚΜ 1362 EIX OPEL VIVARO 

4 ΗΚΜ 1432 EIX OPEL VIVARO 

5 ΗΡΖ 7368 EIX SUZUKI SAMOURAI 4X4 

6 ΗΚΝ 4380 EIX CITROEN C3 

7 ΗΚΝ 4381 EIX CITROEN C3 

8 ΗΚΝ 4382 EIX CITROEN C3 

9 ΗΖΑ 4269 EIX FIAT PANDA 

10 ΗΚΝ 9522 Μικρό Φορτηγό <3,5tn RENAULT KANGOO 

11 ΗΚΑ 9998 Μικρό Φορτηγό <3,5tn TOYOTA HILUX 

12 ΗΚΡ 1490 Μικρό Φορτηγό <3,5tn MITSUBISHI L200 

13 ΗΚΡ 1491 Μικρό Φορτηγό <3,5tn MITSUBISHI L200 
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14 ΗΚΤ 8303 Μικρό Φορτηγό <3,5tn MITSUBISHI CANTER 3S13 

15 ΗΚΤ 9806 Μικρό Φορτηγό <3,5tn DACIA FSD LOGAN 

16 ΗΚΥ 2008 Μικρό Φορτηγό <3,5tn DACIA LOGAN 

17 ΗΚΥ 2272 Μικρό Φορτηγό <3,5tn DACIA LOGAN 

18 ΗΚΥ 3244 Μικρό Φορτηγό <3,5tn DACIA LOGAN 

19 ΗΚΥ 9124 Μικρό Φορτηγό <3,5tn CITROEN NEMO 

20 ΗΚΧ 4626 Μικρό Φορτηγό <3,5tn FIAT FIORINO 

21 ΗΚΧ 9771 Μικρό Φορτηγό <3,5tn PIAGGIO PORTER 

22 ΗΚΧ 9921 Μικρό Φορτηγό <3,5tn ISUZU CAMPO 4X4 SPORT 

23 ΗΚΝ 8221 Μικρό Φορτηγό <3,5tn MITSUBISHI L200 4X4 

24 ΗΚΜ 7969 Μικρό Φορτηγό <3,5tn MITSUBISHI CANTER 

25 ΗΡΗ 3754 Μικρό Φορτηγό <3,5tn ISUZU CAMPO 

26 ΗΡΙ 5632 Μικρό Φορτηγό <3,5tn OPEL COMBO 

27 ΗΡΝ 3185 Μικρό Φορτηγό <3,5tn MITSUBISHI L200 

28 ΗΡΝ 3187 Μικρό Φορτηγό <3,5tn MITSUBISHI L200 

29 ΗΡΤ 8114 Μικρό Φορτηγό <3,5tn MITSUBISHI L 300 

30 ΗΡΧ 3307 Μικρό Φορτηγό <3,5tn RENAULT KANGOO 

31 ΚΗΙ 2112 Μικρό Φορτηγό <3,5tn TOYOTA HIACE 

32 ΚΗΟ 7405 Μικρό Φορτηγό <3,5tn MITSUBISHI L300 

33 ΚΗΟ 7499 Μικρό Φορτηγό <3,5tn MAZDA B2600 

34 ΗΖΑ 4339 3,5tn< Φορτηγό<12tn ISUZU N2R 

35 ΗΡΤ 8116 3,5tn< Φορτηγό<12tn VOLVO FL6 

36 ΗΚΖ 1548 3,5tn< Φορτηγό<12tn MERCEDES BENZ 413 CDI VAN 

37 ΗΡΗ 5818 3,5tn< Φορτηγό<12tn MITSUBISHI CANTER 

38 ΗΡΟ 1905 3,5tn< Φορτηγό<12tn PIAGGIO S85LP 

39 ΗΚΑ 4704 12tn< Φορτηγό FIAT IVECO 

40 ΗΚΙ 4376 12tn< Φορτηγό RENAULT KERAX 

41 ΗΡΖ 9613 12tn< Φορτηγό MERCEDES BENZ   
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42 ΗΡΟ 1219 12tn< Φορτηγό VOLVO FL7 

 
         ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ: 

                ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ  

 

A/A ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  ΜΟΝΤΕΛΟ 

1 ΜΕ 105077 M.E. Αποφρακτικό CHRYSLER DAIMLER SUPER 3000 

2 ΜΕ 43915 M.E. Αποφρακτικό MERCEDES BENZ CITY 2000 

3 ΜΕ 43951 M.E. Αποφρακτικό MERCEDES BENZ WIEDEMANN REICHHARDT 

4 ΜΕ 82747 M.E. Αποφρακτικό CHRYSLER DAIMLER SUPER 3000 

5 ΜΕ 115272 Μ/Ε CASE CASE 580 super r 

6 ΜΕ 26412 Μ/Ε CASE CASE ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

7 ΜΕ 43862 Μ/Ε CASE CASE 1840 bobcat 

8 ΜΕ 58723 Μ/Ε CASE CASE 580 SLE 

9 ΜΕ 99400 Μ/Ε CASE CASE ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 

Τα μοτοποδήλατα που διαθέτει η ΔΕΥΑΗ είναι: 

 

A/A ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  ΜΟΝΤΕΛΟ 

1 ΗΚΟ 726 Δίκυκλα GORGOLIS S.A FALCON FT110A 

2 YT 7047 Δίκυκλα HONDA C50 

3 YT 7376 Δίκυκλα HONDA C50 

4 ΗΖΡ 992 Δίκυκλα HONDA THAI 

5 ΗΖΡ 994 Δίκυκλα HONDA THAI 

6 ΗΖΡ 995 Δίκυκλα HONDA THAI 

7 ΗΖΡ 996 Δίκυκλα HONDA THAI 

8 ΗΖΡ 997 Δίκυκλα HONDA THAI 

9 ΗΙΗ 773 Δίκυκλα HONDA ITALIA 

10 ΗΙΗ 774 Δίκυκλα HONDA NSC110MPD 

11 ΗΙΜ 134 Δίκυκλα HONDA L3E 
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12 ΗΚΖ 214 Δίκυκλα 

LUOYANG 

NORTHER DY 100A DAYANG 

13 ΙΟΙ 542 Δίκυκλα SAN YANG HS 12W 

14 ΙΟΙ 549 Δίκυκλα SAN YANG HS 12W 

15 ΗΗΕ 965 Δίκυκλα SYM   

16 ΗΖΡ 993 Δίκυκλα THAI HONDA THAI 

17 ΗΙΒ 576 Δίκυκλα YAMAHA HW 151 

18 ΗΙΖ 374 Δίκυκλα YAMAHA T110 

19 ΗΙΖ 708 Δίκυκλα YAMAHA JIANGSU LINHA 

 

Άρθρο 4ο Επισκευές 

Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν για ένα έτος και οι 

οποίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους και οι οποίες δεν αποκλείουν 

άλλες δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν 

περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές ανά προϋπολογισμό. 

 

Άρθρο 5ο Ανταλλακτικά 

Τα κυριότερα ανταλλακτικά επισκευής και συντήρησης τα οποία πιθανόν να προκύψουν για ένα έτος 

αφορούν ομάδες οχημάτων με τις αντίστοιχες επισκευές τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο Σύμβαση 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η ΔΕΥΑΗ   προσκαλεί 

τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, η εγγύηση συμμετοχής του καταπίπτει υπέρ της 
ΔΕΥΑΗ και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική 

σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

Η διάρκεια της σύμβασης θα ανέρχεται στους δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα τουλάχιστον 3μηνης 

παράτασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προσφοράς   ανά 

κατηγορία δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά από δύο 

μήνες από την οριστική λήξη της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο Εγγύηση επισκευών 

 Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των επισκευών 

μετά ανταλλακτικών καθώς & η προμήθεια αυτών, θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων, 

ο οποίος ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε δώδεκα (12) μήνες. 
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Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των 12 μηνών 

οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε 

φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με την άμεση αλλαγή 

του προβληματικού ανταλλακτικού το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο Παραλαβή & παράδοση εργασιών – ανταλλακτικών – Χρόνος παράδοσης αυτών 

Η παραλαβή των επισκευασμένων μερών ή & των ανταλλακτικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. 

Η προθεσμία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με την υπηρεσία και θα 

εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής ενώ η παράδοση θα μπορεί να είναι και τμηματική. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο Τρόπος πληρωμής 

Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της 

προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται. 

Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία 

της ΔΕΥΑΗ μετά από κάθε παραλαβή επισκευής ή την παραλαβή των εκάστοτε παραγγελθέντων 

ανταλλακτικών από την αρμόδια επιτροπή. 

Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα της 

επισκευής και τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή η αξία του 

εκάστοτε τιμολογίου. 

Η ΔΕΥΑΗ δύναται μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον μειοδότη σε συνεργασία 

με την οριζόμενη από την ΔΕΥΑΗ Επίβλεψη, και τη σύνταξη της προσφοράς του μειοδότη για την επισκευή 

– συντήρηση μετά ή άνευ ανταλλακτικών, να αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής 

και απλώς να καταβάλει στον μειοδότη την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης 

αφού ο μειοδότης παραδώσει στη ΔΕΥΑΗ το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία το 

παρέλαβε. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο Ποιότητα υλικών. 

Οι εργασίες & τα ανταλλακτικά θα είναι αρίστης ποιότητας. 

Η ΔΕΥΑΗ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών να στέλνει αυτά 

κατά την κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, με 

δαπάνη των προμηθευτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση ανάδοχου - Παράταση εργασιών 

Η ΔΕΥΑΗ διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες. 

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά 

υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από 

εισήγηση της υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο Συμπληρωματικά στοιχεία 

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ύπαρξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας των εργασιών πιστοποιημένο 

κατά ISO για τους μειοδότες. 

Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτα. 

Όσον αφορά στα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται 

από πιστοποιητικό (σήμανση) CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις 

αντίστοιχες οδηγίες. 

Ο μειοδότης θα πρέπει να αποδέχεται με δήλωσή του η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του 

ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα φέρουν την προαναφερόμενη σήμανση. 
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Η μη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιμα αποτελεί αιτία δωρεάν 

αντικατάστασης τους άμεσα από τον μειοδότη. 

Το πιστοποιητικό CE εκδίδεται για συγκεκριμένο προϊόν η σειρά προϊόντων που ρητά πρέπει να 

αναφέρονται ή να αναγράφονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE . 

Στο πιστοποιητικό CE είναι απαραίτητο να αναγράφεται το μοντέλο και ο τύπος του προϊόντος για το 

οποίο έχει εκδοθεί. 

 

 

 

 

 
 Ηράκλειο Μάρτιος  2017 
               Εθεωρήθη   
         Ο Γενικός Δ/ντής  
 

 Ο Συντάξας 

 
 
 
          Χ. Παπαματθαιάκης 

 
 
 
 

 
 
 

Χ. Τζαμπάζης 
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                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     Ηράκλειο 21-3-2017  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                     Αριθ. Πρωτ.  2390/21-3-2017                               
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 
 Κων. Χατζηγεωργίου 2  
  71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ    
  Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678 

 
 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
                               «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ –  
                                 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
                                  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ, έτους 2017» 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Επειδή η ΔΕΥΑΗ δεν διαθέτει εξειδικευμένο Συνεργείο –Μηχανουργείο για την επισκευή βλαβών των 

οχημάτων – μηχανημάτων - μοτοποδηλάτων, ζητά τη συνεργασία µε επίσηµα ή µε επισήµως 

εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής. 

Λόγω των πολλών και διαφορετικών βλαβών που δύναται να προκληθούν σε κάθε όχημα της 

ΔΕΥΑΗ, έχει προβλεφθεί κονδύλιο για κάθε ομάδα οχημάτων-μηχανημάτων  χωρίς όμως αυτό να είναι 

απόλυτα δεσμευτικό.  

Οι ενδεικτικές εργασίες που μπορεί να προκύψουν φαίνονται στους ενδεικτικούς 

προϋπολογισμούς. 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συντάξουν τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφουν αναλυτικά 

τις εργασίες που μπορούν να εκτελέσουν και ταυτοχρόνως να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των 

προϋπολογισμών μίας ή περισσοτέρων ομάδων εργασιών. 

Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) από τον μειοδότη, στο σύνολο των εργασιών που 

περιλαμβάνονται ανά ομάδα προϋπολογισμού, επί ποινή αποκλεισμού. 

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.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την αναγγελία της βλάβης, να 

υποβάλλει γραπτώς στην ΔΕΥΑΗ το «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» με αναλυτική 

περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούμενης συντήρησης, των ανταλλακτικών και την εκτίμηση της 

δαπάνης. 

Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στο Γραφείο Κίνησης στον αρμόδιο υπάλληλο για έλεγχο 

και έγκριση από την σχετική Επιτροπή Ελέγχου Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων. 

Αφού λάβει την έγκριση, επισκευάζεται το όχημα και συντάσσεται «ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ» με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της συντήρησης που έγινε και 

της τελικής δαπάνης. 
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Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν δικό τους συνεργείο, όπως και την 

αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, για την εκτέλεση των εργασιών που θα προσφέρουν ενώ σε 

σύνθετες βλάβες ή επισκευές αυτό θα πρέπει να διασφαλίζεται με δική τους ευθύνη για τρίτους ή 

υπεργολάβους που ενδέχεται να εμπλακούν. 

Τέλος τα συνεργεία των ενδιαφερομένων θα πρέπει να βρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων 

της ΔΕ Ηρακλείου. 

 Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι ένα (1) έτος και με δυνατότητα 

τρίμηνης παράτασης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγυούνται γραπτός την ποιότητα της εργασίας 

τους. 

 Οι επισκευές θα γίνουν όποτε προκύψει ανάγκη και σε συνεννόηση πάντα μόνο µε το Γραφείο 

Κινήσεως. 

             Η αξιοπιστία για σωστή εργασία και ο χρόνος επισκευής, ο οποίος θα πρέπει να είναι ο 

μικρότερος που χρειάζεται σε κάθε περίπτωση και θα ληφθεί  σοβαρά υπόψη από την Υπηρεσία µας. 

Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Λόγω των πολλών και διαφορετικών βλαβών που δύναται να προκληθούν σε κάθε όχημα οι 

κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης, οι οποίες πιθανόν να προκύψουν αφορούν σε επισκευές 

όλων των οχημάτων – μηχανημάτων της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή 

εργασιών. Οι επισκευές αυτές δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες τυχόν θα 

προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν.Οι εργασίες που ενδιαφέρουν την Υπηρεσία µας για κάθε 

όχηµα και για κάθε τµήµα του οχήματος περιγράφονται παρακάτω. 

Περιγραφή εργασιών 

Για τα : Πλαίσια βαρέων οχημάτων , φορτηγών , ημιφορτηγών , επιβατικών ,  εκσκαφέων – φορτωτών , 

δίκυκλων, των τύπων οχημάτων: MERCEDES, IVECO, MITSUBISHI, VOLVO,  CASE OPEL, HYUNDAI, 

RENAULT, TOYOTA, FIAT, NISSAN,  SUZUKI,  PIAGGIO, DACIA,CITROEN, ISUZU, RAND, ATLAS - COPCO. 

Κινητήρες: 

1. Γενική επισκευή κινητήρα συμπεριλαμβανομένων του ξεµονταρίσµατος και του µονταρίσµατος, 2. 

Μερική επισκευή κινητήρα (αλλαγή φλάντζας κεφαλής + πλανιάρισµα κεφαλής + τρίψιµο βαλβίδων), 3. 

Κατέβασµα – ανέβασµα κινητήρα, 4. Ρύθµιση βαλβίδων, 

5. Σύσφιξη κεφαλών, 6. Αλλαγή φλάντζας κεφαλής ανεξάρτητης για κάθε κύλινδρο,  

7. Αφαίρεση κεφαλής για τρίψιµο βαλβίδων ανεξάρτητης ανά κύλινδρο 

8. Αφαίρεση ελατηρίων ή χιτωνίου ή και εµβόλου και τρίψιµο βαλβίδων, 9. Αλλαγή τσιμούχας στροφάλου, 

10. Αφαίρεση κάρτερ και επανατοποθέτηση, 11. Αφαίρεση καθρέπτη αλλαγή φλαντζών ή και τσιμούχας, 

12. Έλεγχος και επισκευή ή αλλαγή αντλίας λαδιού,  

13. Αφαίρεση και επανατοποθέτηση πολλαπλής εισαγωγής, 14. Αφαίρεση και επανατοποθέτηση 

πολλαπλής εξαγωγής 

Σύστηµα Μετάδοσης – Κίνησης 

1. Κατέβασµα, επισκευή και επανατοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων (σασµάν) 
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2. Επισκευή σασµάν (περιλαμβάνει µοντάρισµα, δεν περιλαμβάνει κατέβασµα & ανέβασµα) 

3. Κατέβασµα & ανέβασµα σασµάν 

4. Αφαίρεση καλύμματος κιβωτίου ταχυτήτων έλεγχος και αλλαγή φλάντζας και τσιµούχας µοχλού 

ταχυτήτων 

5. Επισκευή συστήματος διαφορικού (δορυφόρος – πείροι ) 

6. Επισκευή συµπλέκτη, αλλαγή δίσκου πλατό – επισκευή 

7. Αντικατάσταση κεντρικού άξονα 

8. Αφαίρεση υδραυλικού τιµονιού – επισκευή και επανατοποθέτηση 

9. Αντικατάσταση βασιλικών πείρων εµπρόσθιου άξονα 

Σύστηµα Καύσης 

1. Αφαίρεση και επανατοποθέτηση αντλίας πετρελαίου 

2. Αφαίρεση επισκευή ή αντικατάσταση χειραντλίας πετρελαίου 

3. Εξαγωγή και αντικατάσταση µπεκ πετρελαίου 

Ηλεκτρικό Σύστηµα 

1. Επισκευή δυναµό (µόνο), 2. Επισκευή µίζας (µόνο), 3. Επισκευή καλοριφέρ, 4. Επισκευή 

παραθύρων, 5. Επισκευή ηλεκτροϋδραυλικών εξαρτημάτων, 6. Επισκευή παρελκόμενα 

ηλεκτροϋδραυλικών εξαρτημάτων 

Σύστηµα ανάρτησης 

1. Αντικατάσταση φύλλου σούστας και σφυρηλάτηση αυτής. 2. Αντικατάσταση φύλλου σούστας, 

δακτυλιδιών, πείρων δακτυλιδιών και σφυρηλάτηση της σούστας, 3. Αντικατάσταση σινεµπλόκ ζυγαριάς, 

4. Αντικατάσταση σινεµπλόκ ζυγαριάς και γέµισµα ζυγαριάς 

Εργασίες Ρεκτιφιέ κινητήρων 

1. Αντικατάσταση χιτωνίων,  
2. Δακτυλίδια διωστήρων εφαρμογή πείρων 
3. Δακτυλίδια εκκεντροφόρου τοποθέτηση και ευθυγράμμιση 
4. Έλεγχος αντλίας λαδιού 
5. Έλεγχος φθοράς ή στρέβλωσης στροφάλου 
6. Έµβολα πλήρη εφαρμογή 
7. Επαναφορά πατούρας 
8. Ευθυγράμμιση χιτωνίων και εφαρμογή 
9. Ευθυγράμμιση κουζινέτων βάσεως και εφαρμογή 
10. Εφαρμογή βαλβίδων κινητήρα 
11. Ζυγοστάθμιση στροφάλου 
12. Τοποθέτηση κουζινέτων βάσεως 
13. Τοποθέτηση κουζινέτων μπιελών 
14. Λείανση βαλβίδων κινητήρα 
15. Λείανση εδρών κινητήρα 
16. Λείανση επιφάνειας κεφαλής 
17. Λείανση επιφάνειας κυλίνδρων 

17PROC006057623 2017-04-11



 41 

18. Λείανση στρόφαλου 
19. Μοντάρισµα εµβόλων 
20. Μοντάρισµα στροφάλου 
21. Τοποθέτηση οδηγών βαλβίδων 
22. Πρεσάρισµα & έλεγχος καπακιών 
23. Πρεσάρισμα & έλεγχος κορµού 
24. Ρεκτιφιέ όλων των κυλίνδρων κινητήρα 6κ. 
25. Ρεκτιφιέ στροφάλου 
26. Ρυθµίσεις διακένων μηχανής 
27. Χώνιγκ κυλίνδρων μηχανής 
28.  
Εργασίες Συστήματος Πεδήσεως 

1. Αντικατάσταση Τακάκια, 2. Εξαέρωση στο σύστηµα πεδήσεως, 3. Τοποθέτηση 

Εργασίες στους Εκσκαφείς 

1. Επισκευή Ρουλεμάν διαφορικού, 2.Επισκευή Πηνίου διαφορικού, 3.Επισκευή Κορώνας διαφορικού, 
4.Πλανιάρισμα Κεφαλής, 5.Αλλαγή φυσούνας διαφορικού, 6.Αλλαγή Αντλίας Πετρελαίου, 7.Επισκευή 
Φρένων, 8.Αλλαγή Ψυγείου Λαδιού, 9.Αλλαγή Καβαλέτου διαφορικού 

Εργασίες  Μηχανουργείου 

1. Επισκευή και τοποθέτηση μαρκούτσια πίεσης 
2. Αποξήλωση και τοποθέτηση εξαρτημάτων όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου 
3. Ηλεκτροσυγκολλήσεις παντός τύπου 
4. Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών – εργασίες τόρνου 
5. Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών – εργασίες πρέσας 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ :  

Μπουζί ,λάδια κινητήρα ,φίλτρα (αέρος- πετρελαίου-βενζίνης ),ψυγείο νερού, αντιψυκτικό 

υγρό(παραφλού), σετ ιμάντα χρονισμού , σετ φλάντζες (κινητήρα-οχήματος), πιστόνια ελατήρια ,μέταλλα, 

μπιέλα, στρόφαλος, αντλία λαδιού, αντλία νερού, δίσκος, πλατό, ρουλεμάν, βολάν ,ρουλεμάν-γρανάζια 

σασμάν, άξονας σταυροί-άκρα, κορώνα πηνίο, (ημιαξόνια-άκρα-ρουλεμάν) διαφορικού, μπιλιοφόρος, 

μπαλάκια, φούσκες, ακρόμπαρα, ημίμπαρα, ψαλίδια κρεγαριερα ,αμορτισέρ ελατήρια, σούστες, σετ 

επισκευής αντλίας φρένου , αντλίας φρένων, σεβρό φρένων, δαγκάνες φρένων, κυλινδράκια φρένων, 

ταμπούρα-δισκόπλακες, τακάκια σιαγώνες , αντλία συμπλέκτη. 

           Καθαριστικό ρεζερβουάρ, Καθαριστικό σωληνώσεων αντλίας πετρελαίου, σωληνώσεις πετρελαίου, 

σωληνώσεις βενζίνης,(φίλτρα- πρόφιλτρα) βενζίνης και πετρελαίου, ρεζερβουάρ βενζίνης ρεζερβουάρ 

πετρελαίου, ωστήρια  αντλίας πετρελαίου, ροδέλες  αντλίας πετρελαίου ,σετ επισκευής αντλίας 

πετρελαίου, σετ ανακατασκευής αντλίας πετρελαίου, αντ/ση αντλίας πετρελαίου, ροδέλες μπεκ 

πετρελαίου, σετ επισκευής μπεκ, ακροφύσια μπεκ, αντ/ση μπεκ, επισκευή καρμπυρατέρ, σετ 

ανακατασκευής καρμπυρατέρ, αντ/ση καρμπυρατέρ.  

Πολλαπλή εξαγωγής, βίδες, παξιμάδια, ροδέλες, φλάντζες, σπιράλ, καταλύτης,  σωληνώσεις εξάτμισης, 

βάση στήριξης εξάτμισης, λάστιχα στήριξης εξάτμισης, μεσαίο καζανάκι εξάτμισης, τελικό καζανάκι 

εξάτμισης, κόντρα ελατήρια εξάτμισης. 

 

 
Β ΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την  ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, Έτους 2017. 
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Οι εργασίες και τα ανταλλακτικά που συνήθως χρειάζονται για τις επισκευές και συντηρήσεις των 

μοτοποδηλάτων είναι: SERVICE: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, βενζίνης),     

αλλαγή μπουζί, έλεγχος φρένων, έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος υγρών Ρύθμιση βαλβιδών και 

φώτων, γρανάζια, αλυσίδες. 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Αλλαγή φουρκέτες, συγχρόνιζε, ρουλεμάν, 

γραναζιών, αξόνων, φλάντζες, τσιμούχες 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: Εξαγωγή – επισκευή ψυγείου νερού αντικατάσταση κολάρου νερού 

και επανατοποθέτηση. Αλλαγή αντλίας νερού 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ: Επισκευή – αντικατάσταση συμπλέκτη. Αλλαγή σετ 

δίσκου πλατό ρουλεμάν βολάν. 

           ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ :Μανέτες (φρένα- συμπλέκτη), συρματόσκοινα (φρένων-γκαζιού), πλαστικά 

μέρη μοτοποδηλάτου(καπάκια), στεφάνη ζάντας, ακτίνες κέντρου, συνεμπλόκ, σετ γρανάζια ,αλυσίδα 

,σιαγώνες (τακάκια φρένων), ντίζα φρένων , πίρος ρόδας, μπουκάλες αμορτισέρ ,πιρούνι- ψαλίδι,σέλα 

μοτοποδηλάτου , ρεζερβουάρ, σωληνώσεις βενζίνης, φίλτρα(βενζίνης- αέρος- λαδιού), μπουζί, λάδια 

,δίσκοι, σασμάν, ελατήρια πιστονιού, πιστόνι, κυλινδροπίστονα, βαλβίδες κεφαλής, κεφαλή κινητήρα , 

μέταλλα και ρουλεμάν μπιέλας, μπιέλα , καδένα εκκεντροφόρου , εκκεντροφόρος , ρουλεμάν  

Γ΄  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με  Πλύσιμο – Γρασάρισμα Μηχανημάτων - 

Οχημάτων , Έτους 2017. 

Οι εργασίες οι οποίες απαιτούνται, είναι: Πλύσιμο Εσωτερικό, Πλύσιμο Εξωτερικό, Γενικό 

Πλύσιμο, Γρασάρισμα κ.λ.π. 

ΥΛΙΚΑ:  Γράσο, καθαριστικό ταμπλό, καθαριστικό καθισμάτων, υγρά υαλοκαθαριστήρων κ.λ.π. 

στροφάλου, στρόφαλος, βολάν, πλακέτα βολάν, καμπάνα, Κάρτερ μοτέρ, ηλεκτρονική μοτέρ, αντλία 

λαδιού, γρανάζια αντλίας λαδιού. 

Δ΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά τις υπηρεσίες για την επισκευή ή αντικατάσταση των ελαστικών καθώς και την 

προμήθειά τους, για το  Έτος 2017. 

Οι εργασίες και τα ανταλλακτικά που συνήθως χρειάζονται, είναι: 

   ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Επισκευή ή αντικατάσταση αεροθάλαμου, Επισκευή ή Αντικατάσταση ζαντών, ζυγοστάθμιση, 

αντικατάσταση βαλβίδων κ.λ.π. 
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Οι εργασίες επισκευής των  ελαστικών μπορεί να εκτελούνται είτε στο συνεργείο του αναδόχου, 

είτε εντός πόλεως, είτε εκτός πόλεως. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει  να διαθέτει κινητή μονάδα 

επισκευής ελαστικών. 

  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: Αεροθάλαμοι, ελαστικά, ζάντες, βαλβίδες κ.λ.π. -Τα ελαστικά θα προέρχονται από 

εταιρείες πιστοποιημένες με ΙSO 9001 και να είναι ευφήμως γνωστές. -Στην επιλογή θα ληφθεί υπόψη  η 

δυνατότητα προσφοράς ελαστικών για όλους τους τύπους οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων. -

Να μην έχουν ημερομηνία κατασκευαστή μεγαλύτερη των δύο ετών.-Να μην είναι αναγομωμένα. 

Ε΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά τις υπηρεσίες για την Φανοποιεία μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, για 

το  Έτος 2017.Οι εργασίες και τα ανταλλακτικά που συνήθως χρειάζονται, είναι:                                                  

  ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Εξαγωγής και Επανατοποθέτησης Εξαρτημάτων,  Επαναφοράς Εξαρτημάτων, Βαφής 

Εξαρτημάτων κ.λ.π. Οι εργασίες επισκευής των οχημάτων θα εκτελούνται στο συνεργείο του αναδόχου.                            

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ : 

Προφυλακτήρας εμπρός και πίσω, Φτερό εμπρός και πίσω, Πόρτα μπροστά και πίσω, ουρανός, 

καπό, πόρτα πορτ μπαγάζ, μπροστά και πίσω τραβέρσα, Μασιπιέ, Μετώπη, μάσκα ψυγείου, πλέγμα 

εξαερισμού προφυλακτήρα, πλαστικοί θόλοι, εμπρός πίσω μπαρμπρίζ, πλαϊνά παράθυρα, γρύλος 

παραθύρων, πλαϊνός μπρος και πίσω φανός, λαβή πορτας, κλειδαριά πόρτας, εξωτερικός καθρέπτης, 

ποδιές κλπ.     

-Τα ανταλλακτικά θα προέρχονται από εταιρείες πιστοποιημένες με ΙSO 9001 και να είναι ευφήμως 

γνωστές. 

 
 Ηράκλειο Μάρτιος  2017 
               Εθεωρήθη   
         Ο Γενικός Δ/ντής  
 

 Ο Συντάξας 

 
 
 
          Χ. Παπαματθαιάκης 

 
 
 
 

 
 
 

Χ. Τζαμπάζης 
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                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  

 
 

  

  

 

                                     

Α΄ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Επειδή η προσμέτρηση των ανταλλακτικών & εργασιών είναι αδύνατη, ο προϋπολογισμός αυτών είναι 

κατά  εκτίμηση και στηρίζεται  στα σχετικά  αναλυτικά στοιχεία ,  που τηρούνται από το Γραφείο Κίνησης 

της Υπηρεσίας, ανά όχημα.  

 Ο προϋπολογισμός  αφορά  τις επισκευές και συντηρήσεις των 34 οχημάτων,  που διαθέτει η Υπηρεσία. 

 

ΟΜΑΔΑ Α1 – Κινητήρες , Εργασίες Ρεκτιφιέ κινητήρων, Σύστηµα Καύσης,  Σύστηµα υπερκατασκευής 

πρέσας , Σύστηµα ανάρτησης  ( Ηµιφορτηγά - Επιβατικά  ) 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Αλλαγή Αντλίας Πετρελαίου 

 

2 Αλλαγή στεφάνης βολάν 

3 Αλλαγή τσιμούχας στροφάλου 

4 Αλλαγή φλάντζας κεφαλής  

5 Αλλαγή Ψυγείου Λαδιού 

6 Αντικατάσταση set (4 τεμάχια) τεφλόν γλυσιέρας (χωρίς αλλαγή πείρων) 

7 Αντικατάσταση σινεμπλόκ ζυγαριάς 

8 Αντικατάσταση σινεμπλοκ ζυγαριάς και γέμισμα ζυγαριάς 

9 Αντικατάσταση τεσσάρων (4) γλυστρών τύμπανου 

10 Αντικατάσταση τεσσάρων (4) πείρων, δυο (2) ρουλεμάν, μαχαιριού και 

πλάκας υπερκατασκευής 

11 Αντικατάσταση φύλλου σούστας, δακτυλιδιών, πείρων δακτυλιδιών και 

σφυρηλάτηση της σούστας 

12 Αντικατάσταση φύλου σούστας και σφυρηλάτηση της 

13 Αντικατάσταση χιτωνίων 6κ κινητήρα  

15 Αφαίρεση ελατηρίων ή χιτωνίου ή και εμβόλου και τρίψιμο βαλβίδων 

16 Αφαίρεση καθρέπτη κινητήρα, αλλαγή φλαντζών ή και τσιμούχας 

17 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση αντλίας καυσίμου 

18 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση πολλαπλής εισαγωγής 

19 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση πολλαπλής εισαγωγής 

20 Αφαίρεση κάρτερ και επανατοποθέτηση 

21 Αφαίρεση κεφαλής για τρίψιμο βαλβίδων  

22 Αφαίρεση, επισκευή ή αντικατάσταση χειραντλίας καυσίμου 

23 Γενική επισκευή κινητήρα συμπεριλαμβανόμενων του ξεμονταρίσματος 

και του μονταρίσματος  

24 ∆ακτυλίδια διωστήρων εφαρμογή πείρων  

25 Δακτυλίδια εκκεντροφόρου τοποθέτηση και ευθυγράμμιση  

27 Έλεγχος αντλίας λαδιού 

28 Έλεγχος και επισκευή ή αλλαγή αντλίας λαδιού 

29 Έλεγχος φθοράς και στρέβλωσης στροφάλου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Έργο: 

 

 

Επισκευή – Συντήρηση Επιβατικών  

και μικρών φορτηγών έως και 3,5tn.  

Κ.Α. 62.07.00.16 
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30 Έμβολα πλήρη εφαρμογή  

31 Εξαγωγή και αντικατάσταση μπεκ   

32 Επαναφορά πατούρας χιτωνίου 

33 Ευθυγράμμιση κουζινέτων βάσεως και εφαρμογή (κινητ) 

34 Ευθυγράμμιση χιτωνίων και εφαρμογή  

35 Εφαρμογή βαλβίδων κινητήρα  

36 Ζυγοστάθμιση στροφάλου 

37 Κατέβασμα & ανέβασμα κινητήρα 

38 Κουζινέτα βάσεως τοποθέτηση (κινητ)  

39 Κουζινέτα μπιελών τοποθέτηση (κινητ)  

40 Λείανση βαλβίδων κινητήρα  

41 Λείανση εδρών κινητήρα  

42 Λείανση επιφάνειας κεφαλής 

43 Λείανση επιφάνειας κυλίνδρων  

44 Λείανση στροφάλου 

45 Μερική επισκευή κινητήρα (αλλαγή φλάντζας κεφαλής +  πλανιάρισμα 

κεφαλής + τρίψιμο βαλβίδων ) 

46 Μοντάρισμα εμβόλων  

47 Μοντάρισμα στροφάλου 

48 Οδηγός βαλβίδων τοποθέτηση (κινητ) 

49 Πρεσάρισμα έλεγχος καπακιών 

50 Πρεσάρισμα έλεγχος κορμού 

51 Ρεκτιφιέ όλων των κυλίνδρων κινητήρα 6κ. 

52 Ρεκτιφιέ στροφάλου 

53 Ρυθμίσεις διακένων μηχανής  

54 Ρύθμιση βαλβίδων ανά κύλινδρο 

55 Σύσφιξη κεφαλών 

56 Χόνιγκ κυλίνδρων μηχανής  

57 Απρόβλεπτες εργασίες 

 

ΟΜΑΔΑ Α2 – Σύστηµα Μετάδοσης – Κίνησης – Τιµόνι ( Ημιφορτηγά - Επιβατικά )  

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Αλλαγή Καβαλέτου Διαφορικού 

 

2 Αλλαγή Φυσούνας Διαφορικού 

3 Αντικατάσταση βασιλικών πείρων εμπρόσθιου άξονα 

4 Αντικατάσταση κεντρικού άξονα 

5 Αντικατάσταση Κορώνας Διαφορικού 

6 Αντικατάσταση Πηνίου Διαφορικού 

7 Αντικατάσταση Ρουλεμάν Διαφορικού 

8 

Αφαίρεση καλύμματος κιβωτίου ταχυτήτων έλεγχος και αλλαγή φλάντζας 

και τσιμούχας μοχλού ταχυτήτων 

9 Αφαίρεση υδραυλικού τιμονιού – επισκευή και επανατοποθέτηση 

10 Επισκευή γκρουπ διαφορικού απλού (δορυφόροι – πείροι) 

11 

Επισκευή σασμάν (περιλαμβάνει μοντάρισμα, δεν περιλαμβάνει κατέβασμα 

& ανέβασμα) 

12 Επισκευή συμπλέκτη αλλαγή δίσκου πλατώ – επισκευή 

13 Επισκευή Φρένων 

15 Κατέβασμα, επισκευή και επανατοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων (σασμάν) 

16 Απρόβλεπτες εργασίες 
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ΟΜΑΔΑ Α3 – Ηλεκτρικό Σύστηµα  ( Ηµιφορτηγά - Επιβατικά )  

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Επισκευή Δυναμό 

 2 Επισκευή Μίζας 

3 Απρόβλεπτες εργασίες 

 

ΟΜΑΔΑ Α4  -  Εργασίες Μηχανουργείου 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Επισκευή και τοποθέτηση σωληνογραμμώνπίεσης  

2 Αποξήλωση και τοποθέτηση εξαρτημάτων όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου 

 

3 Ηλεκτροσυγκολλήσεις παντός τύπου  

4 Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών – εργασίες τόρνου  

5 Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών – εργασίες πρέσας  

6 Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών – εργασίες χειρός  

 

 

  ΣΥΝΟΛΟ (ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ Α1 ΕΩΣ ΚΑΙ Α4) 100.000,00€  

 Φ.Π.Α 24%   24.000.00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 124.000,00€ 

 

                    

 Ηράκλειο Μάρτιος  2017 

               Εθεωρήθη   

         Ο Γενικός Δ/ντής  

 

 Ο Συντάξας 

 

 

 

          Χ. Παπαματθαιάκης 

 

 

 

 

 

 

 

Χ. Τζαμπάζης 
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Β΄ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Επειδή η προμέτρηση των ανταλλακτικών & εργασιών είναι αδύνατη, ο προϋπολογισμός αυτών είναι κατά  

εκτίμηση και στηρίζεται  στα σχετικά  αναλυτικά στοιχεία ,  που τηρούνται από το Γραφείο Κίνησης της 

Υπηρεσίας, ανά όχημα.  Ο προϋπολογισμός  αφορά  τις επισκευές και συντηρήσεις των 9οχημάτων,  που 

διαθέτει η Υπηρεσία. 

ΟΜΑΔΑ Α1 – Κινητήρες , Εργασίες Ρεκτιφιέ κινητήρων, Σύστηµα Καύσης,  Σύστηµα υπερκατασκευής 

πρέσας , Σύστηµα ανάρτησης   

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Αλλαγή Αντλίας Πετρελαίου 

 

2 Αλλαγή στεφάνης βολάν 

3 Αλλαγή τσιμούχας στροφάλου 

4 Αλλαγή φλάντζας κεφαλής  

5 Αλλαγή Ψυγείου Λαδιού 

6 Αντικατάσταση set (4 τεμάχια) τεφλόν γλυσιέρας (χωρίς αλλαγή πείρων) 

7 Αντικατάσταση σινεμπλόκ ζυγαριάς 

8 Αντικατάσταση σινεμπλοκ ζυγαριάς και γέμισμα ζυγαριάς 

9 Αντικατάσταση τεσσάρων (4) γλυστρών τύμπανου 

10 Αντικατάσταση τεσσάρων (4) πείρων, δυο (2) ρουλεμάν, μαχαιριού και 

πλάκας υπερκατασκευής 

11 Αντικατάσταση φύλλου σούστας, δακτυλιδιών, πείρων δακτυλιδιών και 

σφυρηλάτηση της σούστας 

12 Αντικατάσταση φύλου σούστας και σφυρηλάτηση της 

13 Αντικατάσταση χιτωνίων 6κ κινητήρα  

15 Αφαίρεση ελατηρίων ή χιτωνίου ή και εμβόλου και τρίψιμο βαλβίδων 

16 Αφαίρεση καθρέπτη κινητήρα, αλλαγή φλαντζών ή και τσιμούχας 

17 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση αντλίας καυσίμου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Έργο: 

 

 

Επισκευή – Συντήρηση φορτηγών 

 μεγαλύτερων των 3,5tn.  

Κ.Α. 62.07.0016 
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18 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση πολλαπλής εισαγωγής 

19 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση πολλαπλής εισαγωγής 

20 Αφαίρεση κάρτερ και επανατοποθέτηση 

21 Αφαίρεση κεφαλής για τρίψιμο βαλβίδων  

22 Αφαίρεση, επισκευή ή αντικατάσταση χειραντλίας καυσίμου 

23 Γενική επισκευή κινητήρα συμπεριλαμβανόμενων του ξεμονταρίσματος και 

του μονταρίσματος  

24 ∆ακτυλίδια διωστήρων εφαρμογή πείρων  

25 Δακτυλίδια εκκεντροφόρου τοποθέτηση και ευθυγράμμιση  

27 Έλεγχος αντλίας λαδιού 

28 Έλεγχος και επισκευή ή αλλαγή αντλίας λαδιού 

29 Έλεγχος φθοράς και στρέβλωσης στροφάλου 

30 Έμβολα πλήρη εφαρμογή  

31 Εξαγωγή και αντικατάσταση μπεκ   

32 Επαναφορά πατούρας χιτωνίου 

33 Ευθυγράμμιση κουζινέτων βάσεως και εφαρμογή (κινητ) 

34 Ευθυγράμμιση χιτωνίων και εφαρμογή  

35 Εφαρμογή βαλβίδων κινητήρα  

36 Ζυγοστάθμιση στροφάλου 

37 Κατέβασμα & ανέβασμα κινητήρα 

38 Κουζινέτα βάσεως τοποθέτηση (κινητ)  

39 Κουζινέτα μπιελών τοποθέτηση (κινητ)  

40 Λείανση βαλβίδων κινητήρα  

41 Λείανση εδρών κινητήρα  

42 Λείανση επιφάνειας κεφαλής 

43 Λείανση επιφάνειας κυλίνδρων  

44 Λείανση στροφάλου 

45 Μερική επισκευή κινητήρα (αλλαγή φλάντζας κεφαλής +  πλανιάρισμα 

κεφαλής + τρίψιμο βαλβίδων ) 
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46 Μοντάρισμα εμβόλων  

47 Μοντάρισμα στροφάλου 

48 Οδηγός βαλβίδων τοποθέτηση (κινητ) 

49 Πρεσάρισμα έλεγχος καπακιών 

50 Πρεσάρισμα έλεγχος κορμού 

51 Ρεκτιφιέ όλων των κυλίνδρων κινητήρα 6κ. 

52 Ρεκτιφιέ στροφάλου 

53 Ρυθμίσεις διακένων μηχανής  

54 Ρύθμιση βαλβίδων ανά κύλινδρο 

55 Σύσφιξη κεφαλών 

56 Χόνιγκ κυλίνδρων μηχανής  

57 Απρόβλεπτες εργασίες 

 

ΟΜΑΔΑ Α2 – Σύστηµα Μετάδοσης – Κίνησης – Τιµόνι  

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Αλλαγή Καβαλέτου Διαφορικού 

 

2 Αλλαγή Φυσούνας Διαφορικού 

3 Αντικατάσταση βασιλικών πείρων εμπρόσθιου άξονα 

4 Αντικατάσταση κεντρικού άξονα 

5 Αντικατάσταση Κορώνας Διαφορικού 

6 Αντικατάσταση Πηνίου Διαφορικού 

7 Αντικατάσταση Ρουλεμάν Διαφορικού 

8 

Αφαίρεση καλύμματος κιβωτίου ταχυτήτων έλεγχος και αλλαγή φλάντζας και 

τσιμούχας μοχλού ταχυτήτων 

9 Αφαίρεση υδραυλικού τιμονιού – επισκευή και επανατοποθέτηση 

10 Επισκευή γκρουπ διαφορικού απλού (δορυφόροι – πείροι) 

11 

Επισκευή σασμάν (περιλαμβάνει μοντάρισμα, δεν περιλαμβάνει κατέβασμα & 

ανέβασμα) 

12 Επισκευή συμπλέκτη αλλαγή δίσκου πλατώ – επισκευή 
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13 Επισκευή Φρένων 

15 Κατέβασμα, επισκευή και επανατοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων (σασμάν) 

16 Απρόβλεπτες εργασίες 

 

ΟΜΑΔΑ Α3 – Ηλεκτρικό Σύστηµα  ( Φορτηγά - Ηµιφορτηγά - Επιβατικά )  

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Επισκευή Δυναμό 

 2 Επισκευή Μίζας 

3 Απρόβλεπτες εργασίες 

ΟΜΑΔΑ Α4  -  Εργασίες Μηχανουργείου 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Επισκευή και τοποθέτηση σωληνογραμμών πίεσης  

2 Αποξήλωση και τοποθέτηση εξαρτημάτων όλων των οχημάτων και μηχανημάτων 

έργου 

 

3 Ηλεκτροσυγκολλήσεις παντός τύπου  

4 Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών – εργασίες τόρνου  

5 Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών – εργασίες πρέσας  

6 Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών – εργασίες χειρός  

  ΣΥΝΟΛΟ (ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ Α1 ΕΩΣ ΚΑΙ Α4) 40.000,00€  

 Φ.Π.Α 24%   9.600.00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 49.600,00€ 

                   
Ηράκλειο Μάρτιος  2017 

               Εθεωρήθη   

         Ο Γενικός Δ/ντής  

 

 Ο Συντάξας 

 

 

          Χ. Παπαματθαιάκης 

 

 

 

 

 

Χ. Τζαμπάζης 
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                                                      Γ΄ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

 

Επειδή η προσμέτρηση των ανταλλακτικών & εργασιών είναι αδύνατη, ο προϋπολογισμός αυτών  είναι 

κατ΄ εκτίμηση και στηρίζεται  στα σχετικά στοιχεία,  που τηρούνται από το Γραφείο Κίνησης της Υπηρεσίας 

ανά  όχημα.  

 Ο προϋπολογισμός  αφορά  τις επισκευές και συντηρήσεις των 4 αποφρακτικών  και των 5 εκσκαφέων 

φορτωτών, που διαθέτει η Υπηρεσία.      

 

ΟΜΑΔΑ Α1 – Κινητήρες , Εργασίες Ρεκτιφιέ κινητήρων  ,Σύστηµα Καύσης,  Σύστηµα υπερκατασκευής 
πρέσας , Σύστηµα ανάρτησης (αποφρακτικά - εκσκαφέων -φορτωτών). 
 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Αλλαγή Αντλίας Πετρελαίου 

 

2 Αλλαγή στεφάνης βολάν 

3 Αλλαγή τσιμούχας στροφάλου 

4 Αλλαγή φλάντζας κεφαλής  

5 Αλλαγή Ψυγείου Λαδιού 

6 Αντικατάσταση set (4 τεμάχια) τεφλόν γλυσιέρας (χωρίς αλλαγή πείρων) 

7 Αντικατάσταση σινεμπλόκ ζυγαριάς 

8 Αντικατάσταση σινεμπλοκ ζυγαριάς και γέμισμα ζυγαριάς 

9 Αντικατάσταση τεσσάρων (4) γλυστρών τύμπανου 

10 Αντικατάσταση τεσσάρων (4) πείρων, δυο (2) ρουλεμάν, μαχαιριού και 
πλάκας υπερκατασκευής 

11 Αντικατάσταση φύλλου σούστας, δακτυλιδιών, πείρων δακτυλιδιών και 
σφυρηλάτηση της σούστας 

12 Αντικατάσταση φύλου σούστας και σφυρηλάτηση της 

13 Αντικατάσταση χιτωνίων 6κ κινητήρα  

15 Αφαίρεση ελατηρίων ή χιτωνίου ή και εμβόλου και τρίψιμο βαλβίδων 

16 Αφαίρεση καθρέπτη, αλλαγή φλαντζών ή και τσιμούχας 

17 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση αντλίας καυσίμου 

18 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση πολλαπλής εισαγωγής 

19 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση πολλαπλής εισαγωγής 

20 Αφαίρεση κάρτερ και επανατοποθέτηση 

21 Αφαίρεση κεφαλής για τρίψιμο βαλβίδων  

22 Αφαίρεση, επισκευή ή αντικατάσταση χειραντλίας καυσίμου 

23 Γενική επισκευή κινητήρα συμπεριλαμβανόμενων του ξεμονταρίσματος 
και του μονταρίσματος  

24 ∆ακτυλίδια διωστήρων εφαρμογή πείρων  

25 Δακτυλίδια εκκεντροφόρου τοποθέτηση και ευθυγράμμιση  

26 Δυναμομέτρηση κινητήρα 

27 Έλεγχος αντλίας λαδιού 

28 Έλεγχος και επισκευή ή αλλαγή αντλίας λαδιού 

29 Έλεγχος φθοράς και στρέβλωσης στροφάλου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Έργο: 
 

 

Επισκευή - Συντήρηση  
Έτους 2017 
Μηχανημάτων - Αποφρακτικών 
Κ.Α. 62.07.00.17  
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30 Έμβολα πλήρη εφαρμογή  

31 Εξαγωγή και αντικατάσταση μπεκ   

32 Επαναφορά πατούρας χιτωνίου 

33 Ευθυγράμμιση κουζινέτων βάσεως και εφαρμογή (κινητ) 

34 Ευθυγράμμιση χιτωνίων και εφαρμογή  

35 Εφαρμογή βαλβίδων κινητήρα  

36 Ζυγοστάθμιση στροφάλου 

37 Κατέβασμα & ανέβασμα κινητήρα 

38 Κουζινέτα βάσεως τοποθέτηση (κινητ)  

39 Κουζινέτα μπιελών τοποθέτηση (κινητ)  

40 Λείανση βαλβίδων κινητήρα  

41 Λείανση εδρών κινητήρα  

42 Λείανση επιφάνειας κεφαλης 

43 Λείανση επιφάνειας κυλίνδρων  

44 Λείανση στροφάλου 

45 Μερική επισκευή κινητήρα (αλλαγή φλάντζας κεφαλής + πλανιάρισμα 
κεφαλής + τρίψιμο βαλβίδων ) 

46 Μοντάρισμα εμβόλων  

47 Μοντάρισμα στροφάλου 

48 Οδηγός βαλβίδων τοποθέτηση (κινητ) 

49 Πρεσάρισμα έλεγχος καπακιών 

50 Πρεσάρισμα έλεγχος κορμού 

51 Ρεκτιφιέ όλων των κυλίνδρων κινητήρα 6κ. 

52 Ρεκτιφιέ στροφάλου 

53 Ρυθμίσεις διακένων μηχανής  

54 Ρύθμιση βαλβίδων ανά κύλινδρο 

55 Σύσφιξη κεφαλών 

56 Χόνιγκ κυλίνδρων μηχανής  

57 Απρόβλεπτες εργασίες 

 
ΟΜΑΔΑ Α2 – Σύστηµα Μετάδοσης – Κίνησης – Τιµόνι (αποφρακτικά - εκσκαφέων -φορτωτών).   

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Αλλαγή Καβαλέτου Διαφορικού 

 

2 Αλλαγή Φυσούνας Διαφορικού 

3 Αντικατάσταση βασιλικών πείρων εμπρόσθιου άξονα 

4 Αντικατάσταση κεντρικού άξονα 

5 Αντικατάσταση Κορώνας Διαφορικού 

6 Αντικατάσταση Πηνίου Διαφορικού 

7 Αντικατάσταση Ρουλεμάν Διαφορικού 

8 
Αφαίρεση καλύμματος κιβωτίου ταχυτήτων έλεγχος και αλλαγή φλάντζας 
και τσιμούχας μοχλού ταχυτήτων 

9 Αφαίρεση υδραυλικού τιμονιού – επισκευή και επανατοποθέτηση 

10 Επισκευή γκρουπ διαφορικού απλού (δορυφόροι – πείροι) 

11 
Επισκευή σασμάν (περιλαμβάνει μοντάρισμα, δεν περιλαμβάνει κατέβασμα 
& ανέβασμα) 

12 Επισκευή συμπλέκτη αλλαγή δίσκου πλατώ – επισκευή 

13 Επισκευή Φρένων 

14 Κατέβασμα & ανέβασμα σασμάν 

15 Κατέβασμα, επισκευή και επανατοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων (σασμάν) 

16 Απρόβλεπτες εργασίες 
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ΟΜΑΔΑ Α3 – Ηλεκτρικό Σύστηµα (αποφρακτικά - εκσκαφέων -φορτωτών). 
  

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Επισκευή Δυναμό 

 2 Επισκευή Μίζας 

3 Απρόβλεπτες εργασίες 

 
ΟΜΑΔΑ Α4  -  Εργασίες Μηχανουργείου(αποφρακτικά - εκσκαφέων -φορτωτών). 
 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Επισκευή και τοποθέτηση σωληνογραμμών πίεσης  

2 Αποξήλωση και τοποθέτηση εξαρτημάτων όλων των οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου 

 

3 Ηλεκτροσυγκολλήσεις παντός τύπου  

4 Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών – εργασίες τόρνου  

5 Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών – εργασίες πρέσας  

6 Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών – εργασίες χειρός  

 
 

  ΣΥΝΟΛΟ (ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ Α1 ΕΩΣ ΚΑΙ Α4) 50.000,00€  

 Φ.Π.Α 24%   12.000,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ            62.000,00€ 

 
 

                    

 

 Ηράκλειο Μάρτιος  2017 
               Εθεωρήθη   
         Ο Γενικός Δ/ντής  
 

 Ο Συντάξας 

 
 
 
          Χ. Παπαματθαιάκης 

 
 
 
 

 
 
 

Χ. Τζαμπάζης 
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                                                                Δ΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

 

Επειδή η προσμέτρηση των ανταλλακτικών & εργασιών είναι αδύνατη, ο προϋπολογισμός αυτών  είναι 

κατ΄ εκτίμηση και στηρίζεται  στα σχετικά στοιχεία  που τηρούνται από το Γραφείο Κίνησης της Υπηρεσίας 

ανά όχημα.  

Ο προϋπολογισμός  αφορά  τις επισκευές και συντηρήσεις των 19 Μοτοποδηλάτων, που διαθέτει η 

Υπηρεσία.      

 

 
Α/Α 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
          ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΛΕΟΝ  
Φ.Π.Α 

 
1 

SERVICE: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή 
φίλτρων: (λαδιού, αέρα, βενζίνης), αλλαγή 
μπουζί, έλεγχος φρένων, έλεγχος εμπρόσθιου 
συστήματος, έλεγχος υγρών Ρύθμιση βαλβιδών 
και φώτων, γρανάζια, αλυσίδες 

 

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: 
Αλλαγή φουρκέτες, συγχρόνιζε, ρουλεμάν, 
γραναζιών, αξόνων, φλάντζες, τσιμούχες 

 

3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: Εξαγωγή – επισκευή 
ψυγείου νερού αντικατάσταση κολλάρου νερού 
και επανατοποθέτηση. Αλλαγή αντλίας νερού 

 

4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ: Επισκευή 
– αντικατάσταση συμπλέκτη. Αλλαγή σετ 
“δίσκου- πλατό”, “ρουλεμάν βολάν” 

 

                                                    ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00 

                                          Φ.Π.Α 24% 2.400,00 

                                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

12.400,00 

 

 Ηράκλειο Μάρτιος 2017 
               Εθεωρήθη   
         Ο Γενικός Δ/ντής  
 

 Ο Συντάξας 

 
 
          Χ. Παπαματθαιάκης 

 
 
 
 

 
 

Χ. Τζαμπάζης 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Έργο: 
 

 

Επισκευή - Συντήρηση  
Μοτοποδηλάτων,  
Έτους 2017 

 K. A. : 62.07.01.39 
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                                                           Ε΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

 

Επειδή δεν μπορεί να  προσδιορισθεί ο αριθμός  που θα χρειασθεί για πλύσιμο  και γρασάρισμα, ο  

προϋπολογισμός αυτών είναι κατ΄ εκτίμηση και στηρίζεται  στα σχετικά στοιχεία  που τηρούνται από το 

Γραφείο Κίνησης της Υπηρεσίας ανά όχημα.  

 Ο προϋπολογισμός  αφορά  τα  42 οχήματα, 4 αποφρακτικά και 5 εκσκαφείς φορτωτές που διαθέτει η 

Υπηρεσία, για το  Έτος 2017.  

 

 
Α/Α 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& 

          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
            ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΛΕΟΝ  
Φ.Π.Α 

 
1 

 
42 Οχήματα 
 

 

 
2 

 
9 Μηχανήματα έργου 
 

 

                                                         ΣΥΝΟΛΟ 8.000,00 

  Φ.Π.Α 24%   1.920,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

9.920,00 

 

 

 Ηράκλειο Μάρτιος 2017 
               Εθεωρήθη   
         Ο Γενικός Δ/ντής  
 

 Ο Συντάξας 

 
 
 
          Χ. Παπαματθαιάκης 

 
 
 
 

 
 
 

Χ. Τζαμπάζης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Έργο: 
 

 

Επισκευή - Συντήρηση Έτους 2017 
Πλύσιμο – Γρασάρισμα  
Μηχανημάτων- Οχημάτων,  
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                                                     ΣΤ΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

 

Επειδή η προμέτρηση των εργασιών και ο αριθμός των αντικαταστάσεων των ελαστικών που θα 

χρειασθούν είναι  αδύνατον να προσδιορισθεί, ο προϋπολογισμός αυτών είναι κατ΄ εκτίμηση και 

στηρίζεται  στα σχετικά στοιχεία,  που τηρούνται από το Γραφείο Κίνησης της Υπηρεσίας ανά όχημα.  

 Ο προϋπολογισμός  αφορά  τις επισκευές και αντικαταστάσεις  ελαστικών των 42 οχημάτων, 4 

αποφρακτικών,  5 εκσκαφέων φορτωτών και 19 μοτοποδηλάτων που διαθέτει η Υπηρεσία, για το  Έτος 

2017.  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ) 
ΤΙΜ. ΜΟΝ. 

(€) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1. 175/70/12R 55 4 220,00 

2. 165/70/13R 45 4 180,00 

3. 175/65/14R 60 4 240,00 

4. 175/70/14R 60 4 240,00 

5. 185 R14 80 2 160,00 

6. 195/80/14R 110 4 440,00 

7. 205/75/14R 110 4 440,00 

8. 185/65/15R 70 4 280,00 

9. 215/75/15R 130 4 520,00 

10. 195/75/16R 130 4 520,00 

11. 205/75/16R 130 4 520,00 

12. 205/75/17,5R 220 4 880,00 

13. 285/70/19,5R 330 4 1.320,00 

14. 12.00/20R 400 4 1.600,00 

15. 11.00/22,5R 390 4 1.560,00 

16. 385/65/22,5R 450 2 900,00 

17. 315/70/22,5R 450 2 900,00 

18. 315/80/22,5R 450 2 900,00 

19. 12.00/22,5R 430 2 860,00 

20. 12,5/80/18R 380 2 760,00 

21. 18,4/26R 830 2 1.660,00 

22. 10,5/20R 370 2 740,00 

23. 10/16,5R 190 4 760,00 

24. 275/17R 25 5 125,00 

25. 250/17R 25 5 125,00 

26. 120/80/16R 57 2 114,00 

27. 100/80/16R 53 2 106,00 

28. 120/70/R12 25 2 50,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Έργο: 
 

 

Επισκευή - Συντήρηση , Έτους 2017 
Ελαστικά για τα Οχήματα- Μηχανήματα – 
Μοτοποδήλατα 

 K. A. : 62.07.01.41 17PROC006057623 2017-04-11
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29. 130/70/R12 25 2 50,00 

30. 80/90/R16 25 2 50,00 

31. 90/90/R14 25 2 50,00 

32. 225/70/15R 130 2 260,00 

33. 175/70/13R 50 2 100,00 

34. 205/80/16R 130 2 260,00 

35. 225/70/16R 145 2 290,00 

36. 195/75/14R 110 2 220,00 

37. 205/65/16R 155 2 310,00 

38. 30/9.50/15R 130 2 260,00 

39. 195/70/15R 130 2 260,00 

40. 285/70/19.5R 315 2 630,00 

41.  165/70/R14 44 2 88,00 

42. 265/70/196,5 255 4 1.020,00 

43. 165 R13 50 2 100,00 

44. 205 R16 45 2 90,00 

45. 215/75/R17,5 196 2 392,00 

   Μερικό Σύνολο 22.150,00 

01. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ  25 6 150,00 

 Μερικό Σύνολο 150,00 

01. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ 30 10 300,00 

02. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ 50 40 
                         
2.000,00 

03. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 10 40 
              
400,00 

 Μερικό Σύνολο 2.700,00 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  25.000,00 

  Φ.Π.Α   6,000,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

31.000,00 

  
Ηράκλειο Μάρτιος  2017 

               Εθεωρήθη   
         Ο Γενικός Δ/ντής  
 

 Ο Συντάξας 

 
 
          Χ. Παπαματθαιάκης 

 
 
 
 

 
Χ. Τζαμπάζης 
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ΟΜΑΔΑ Α1 – Εργασίες Ε&Ε 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Ε&Ε Εμπρός προφυλακτήρα  

 

2 Ε&Ε Πίσω προφυλακτήρα  

3 Ε&Ε Εμπρός Φτερού  

4 Ε&Ε Πίσω φτερού  

5 Ε&Ε Εμπρός πόρτας 

6 Ε&Ε Πίσω πόρτας  

7 Ε&Ε Ουρανού 

8 Ε&Ε Καπό  

9 Ε&Ε Πόρτας Πορτ Μπαγκάζ 

10 Ε&Ε Εμπρός τραβέρσας  

11 Ε&Ε Οπίσθιας Τραβέρσας  

12 Ε&Ε Μασιπιέ  

13 Ε&Ε Εμπρός μετώπης  

15 Ε&Ε Μάσκας ψυγείου  

16 Ε&Ε πλέγματος εξαερισμού προφυλακτήρα  

17 Ε&Ε πλαστικών θόλων  

18 Ε&Ε Εμπρός Μπαρμπρίζ 

19 Ε&Ε Πίσω Μπαρμπρίζ  

20 Ε&Ε πλαϊνών παραθύρων  

21 Ε&Ε Γρύλου παραθύρου  

22 Ε&Ε Εμπρός φανού 

23 Ε&Ε Οπίσθιου Φανού  

24 Ε&Ε Πλαϊνού Φανού 

25 Ε&Ε Λαβής Πόρτας  

27 Ε&Ε Κλειδαριάς πόρτας  

28 Ε&Ε Εξωτερικού Καθρέπτη 

 
 
                              

  

 

   
   

   
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Έργο: 
 

 

Φανοποιεία Μεταφορικών 
 Μέσων - Μηχανημάτων  
Έτους 2017 

 K. A. : 62.07.0165 

                 

                                                     Ζ΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

 

Επειδή δεν μπορεί να  προσδιορισθεί ο αριθμός  των εργασιών που θα χρειασθούν ο  

προϋπολογισμός αυτών είναι κατ΄ εκτίμηση και στηρίζεται  στα σχετικά στοιχεία  που τηρούνται από 

το Γραφείο Κίνησης της Υπηρεσίας ανά όχημα.  

 Ο προϋπολογισμός  αφορά  τα  42 οχήματα, 4 αποφρακτικά και 5 εκσκαφείς φορτωτές που διαθέτει 
 η Υπηρεσία, για το  Έτος 2017. 
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Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Ε&Ε Εμπρός προφυλακτήρα  

 

2 Ε&Ε Πίσω προφυλακτήρα  

3 Ε&Ε Εμπρός Φτερού  

4 Ε&Ε Πίσω φτερού  

5 Ε&Ε Εμπρός πόρτας 

6 Ε&Ε Πίσω πόρτας  

7 Ε&Ε Ουρανού 

8 Ε&Ε Καπό  

9 Ε&Ε Πόρτας Πορτ Μπαγκάζ 

10 Ε&Ε Εμπρός τραβέρσας  

11 Ε&Ε Οπίσθιας Τραβέρσας  

12 Ε&Ε Μασιπιέ  

13 Ε&Ε Εμπρός μετώπης  

15 Ε&Ε Μάσκας ψυγείου  

16 Ε&Ε πλέγματος εξαερισμού προφυλακτήρα  

17 Ε&Ε πλαστικών θόλων  

18 Ε&Ε Εμπρός Μπαρμπρίζ 

19 Ε&Ε Πίσω Μπαρμπρίζ  

20 Ε&Ε πλαϊνών παραθύρων  

21 Ε&Ε Γρύλου παραθύρου  

22 Ε&Ε Εμπρός φανού 

23 Ε&Ε Οπίσθιου Φανού  

24 Ε&Ε Πλαϊνού Φανού 

25 Ε&Ε Λαβής Πόρτας  

27 Ε&Ε Κλειδαριάς πόρτας  

28 Ε&Ε Εξωτερικού Καθρέπτη 

 Ε&Ε ( Επισκευή και Επανατοποθέτηση) 
ΟΜΑΔΑ Α2 – Εργασίες επαναφοράς εξαρτημάτων  
 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Εμπρός προφυλακτήρα  

 

2 Πίσω προφυλακτήρα  

3 Εμπρός Φτερού  

4 Πίσω φτερού  

5 Εμπρός πόρτας 

6 Πίσω πόρτας  

7 Ουρανού 

8 Καπό  

9 Πόρτας Πορτ Μπαγκάζ 

10 Εμπρός τραβέρσας  

11 Οπίσθιας Τραβέρσας  

12 Μασιπιέ  

13 Εμπρός μετώπης  

14 Εμπρός θόλου 

15 Πίσω θόλου  

 
ΟΜΑΔΑ Α3 – Εργασίες Βαφής Εξαρτημάτων 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Εμπρός προφυλακτήρα  
 

2 Πίσω προφυλακτήρα  
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3 Εμπρός Φτερού  

4 Πίσω φτερού  

5 Εμπρός πόρτας 

6 Πίσω πόρτας  

7 Ουρανού 

8 Καπό  

9 Πόρτας Πορτ Μπαγκάζ 

10 Εμπρός τραβέρσας  

11 Οπίσθιας Τραβέρσας  

12 Μασιπιέ  

13 Εμπρός μετώπης  

14 Εμπρός θόλου 

15 Πίσω θόλου  

16 Εξωτερικού Καθρέπτη 

 

  ΣΥΝΟΛΟ (ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ Α1 ΕΩΣ ΚΑΙ Α3) 20.000,00 €  

 Φ.Π.Α 24%   4.800.00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 24.800,00 € 

 
                    Ηράκλειο Μάρτιος  2017 
               Εθεωρήθη   
         Ο Γενικός Δ/ντής  
 

 Ο Συντάξας 

 
 
 
          Χ. Παπαματθαιάκης 

 
 
 
 

 
 
 

Χ. Τζαμπάζης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17PROC006057623 2017-04-11



 61 

                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     Ηράκλειο   
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                     Αριθ. Πρωτ.                                 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 
 Κων. Χατζηγεωργίου 2  

  71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ    
  Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678 

                                    

Α΄ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α1 – Κινητήρες , Εργασίες Ρεκτιφιέ κινητήρων, Σύστηµα Καύσης,  Σύστηµα υπερκατασκευής 

πρέσας , Σύστηµα ανάρτησης  ( Ηµιφορτηγά - Επιβατικά  ) 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

38 Κουζινέτα βάσεως τοποθέτηση (κινητ)  

 

39 
Κουζινέτα μπιελών τοποθέτηση (κινητ)  

40 Λείανση βαλβίδων κινητήρα  

41 Λείανση εδρών κινητήρα  

42 Λείανση επιφάνειας κεφαλής 

43 Λείανση επιφάνειας κυλίνδρων  

44 Λείανση στροφάλου 

45 Μερική επισκευή κινητήρα (αλλαγή φλάντζας κεφαλής +  πλανιάρισμα 

κεφαλής + τρίψιμο βαλβίδων ) 

46 Μοντάρισμα εμβόλων  

47 Μοντάρισμα στροφάλου 

48 Οδηγός βαλβίδων τοποθέτηση (κινητ) 

49 Πρεσάρισμα έλεγχος καπακιών 

50 Πρεσάρισμα έλεγχος κορμού 

51 Ρεκτιφιέ όλων των κυλίνδρων κινητήρα 6κ. 

52 Ρεκτιφιέ στροφάλου 

53 Ρυθμίσεις διακένων μηχανής  

54 Ρύθμιση βαλβίδων ανά κύλινδρο 

55 Σύσφιξη κεφαλών 

56 Χόνιγκ κυλίνδρων μηχανής  

57 Απρόβλεπτες εργασίες 

 

ΟΜΑΔΑ Α2 – Σύστηµα Μετάδοσης – Κίνησης – Τιµόνι ( Ημιφορτηγά - Επιβατικά )  

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Αλλαγή Καβαλέτου Διαφορικού  

2 Αλλαγή Φυσούνας Διαφορικού  

3 Αντικατάσταση βασιλικών πείρων εμπρόσθιου άξονα 

 

4 Αντικατάσταση κεντρικού άξονα 

5 Αντικατάσταση Κορώνας Διαφορικού 

6 Αντικατάσταση Πηνίου Διαφορικού 

7 Αντικατάσταση Ρουλεμάν Διαφορικού 

8 

Αφαίρεση καλύμματος κιβωτίου ταχυτήτων έλεγχος και αλλαγή φλάντζας 

και τσιμούχας μοχλού ταχυτήτων 

9 Αφαίρεση υδραυλικού τιμονιού – επισκευή και επανατοποθέτηση 

10 Επισκευή γκρουπ διαφορικού απλού (δορυφόροι – πείροι) 
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11 

Επισκευή σασμάν (περιλαμβάνει μοντάρισμα, δεν περιλαμβάνει κατέβασμα 

& ανέβασμα) 

12 Επισκευή συμπλέκτη αλλαγή δίσκου πλατώ – επισκευή 

13 Επισκευή Φρένων 

15 Κατέβασμα, επισκευή και επανατοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων (σασμάν) 

16 Απρόβλεπτες εργασίες 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α3 – Ηλεκτρικό Σύστηµα  ( Ηµιφορτηγά - Επιβατικά )  

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Επισκευή Δυναμό 

 2 Επισκευή Μίζας 

3 Απρόβλεπτες εργασίες 

 

ΟΜΑΔΑ Α4  -  Εργασίες Μηχανουργείου 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Επισκευή και τοποθέτηση σωληνογραμμώνπίεσης  

2 Αποξήλωση και τοποθέτηση εξαρτημάτων όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου 

 

3 Ηλεκτροσυγκολλήσεις παντός τύπου  

4 Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών – εργασίες τόρνου  

5 Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών – εργασίες πρέσας  

6 Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών – εργασίες χειρός  

 

 

  ΣΥΝΟΛΟ (ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ Α1 ΕΩΣ ΚΑΙ Α4)  

 Φ.Π.Α 24%  

 ΣΥΝΟΛΟ  

 

                    

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που 

αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων του, 

καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση τους με 

έκπτωση …………..% ολογράφως………………… 

 

 

   

   

 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:………………………………………….…….…………………………….  

 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : ……………………………………..  
 
 
 

…………………, ……… / ……… / 2017 
(Τόπος και ημερομηνία) 

 
Ο Προσφέρων 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     Ηράκλειο   
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                     Αριθ. Πρωτ.                                 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 
 Κων. Χατζηγεωργίου 2  
  71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ    
  Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678 

 

  

  

 
Β΄ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α1 – Κινητήρες , Εργασίες Ρεκτιφιέ κινητήρων, Σύστηµα Καύσης,  Σύστηµα υπερκατασκευής 

πρέσας , Σύστηµα ανάρτησης   

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Αλλαγή Αντλίας Πετρελαίου 

 

2 Αλλαγή στεφάνης βολάν 

3 Αλλαγή τσιμούχας στροφάλου 

4 Αλλαγή φλάντζας κεφαλής  

5 Αλλαγή Ψυγείου Λαδιού 

6 Αντικατάσταση set (4 τεμάχια) τεφλόν γλυσιέρας (χωρίς αλλαγή πείρων) 

7 Αντικατάσταση σινεμπλόκ ζυγαριάς 

8 Αντικατάσταση σινεμπλοκ ζυγαριάς και γέμισμα ζυγαριάς 

9 Αντικατάσταση τεσσάρων (4) γλυστρών τύμπανου 

10 Αντικατάσταση τεσσάρων (4) πείρων, δυο (2) ρουλεμάν, μαχαιριού και 

πλάκας υπερκατασκευής 

11 Αντικατάσταση φύλλου σούστας, δακτυλιδιών, πείρων δακτυλιδιών και 

σφυρηλάτηση της σούστας 

12 Αντικατάσταση φύλου σούστας και σφυρηλάτηση της 

13 Αντικατάσταση χιτωνίων 6κ κινητήρα  

15 Αφαίρεση ελατηρίων ή χιτωνίου ή και εμβόλου και τρίψιμο βαλβίδων 

16 Αφαίρεση καθρέπτη κινητήρα, αλλαγή φλαντζών ή και τσιμούχας 

17 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση αντλίας καυσίμου 
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18 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση πολλαπλής εισαγωγής 

19 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση πολλαπλής εισαγωγής 

20 Αφαίρεση κάρτερ και επανατοποθέτηση 

21 Αφαίρεση κεφαλής για τρίψιμο βαλβίδων  

22 Αφαίρεση, επισκευή ή αντικατάσταση χειραντλίας καυσίμου 

23 Γενική επισκευή κινητήρα συμπεριλαμβανόμενων του ξεμονταρίσματος και 

του μονταρίσματος  

24 ∆ακτυλίδια διωστήρων εφαρμογή πείρων  

25 Δακτυλίδια εκκεντροφόρου τοποθέτηση και ευθυγράμμιση  

27 Έλεγχος αντλίας λαδιού 

28 Έλεγχος και επισκευή ή αλλαγή αντλίας λαδιού 

29 Έλεγχος φθοράς και στρέβλωσης στροφάλου 

30 Έμβολα πλήρη εφαρμογή  

31 Εξαγωγή και αντικατάσταση μπεκ   

32 Επαναφορά πατούρας χιτωνίου 

33 Ευθυγράμμιση κουζινέτων βάσεως και εφαρμογή (κινητ) 

34 Ευθυγράμμιση χιτωνίων και εφαρμογή  

35 Εφαρμογή βαλβίδων κινητήρα  

36 Ζυγοστάθμιση στροφάλου 

37 Κατέβασμα & ανέβασμα κινητήρα 

38 Κουζινέτα βάσεως τοποθέτηση (κινητ)  

39 Κουζινέτα μπιελών τοποθέτηση (κινητ)  

40 Λείανση βαλβίδων κινητήρα  

41 Λείανση εδρών κινητήρα  

42 Λείανση επιφάνειας κεφαλής 

43 Λείανση επιφάνειας κυλίνδρων  

44 Λείανση στροφάλου 

45 Μερική επισκευή κινητήρα (αλλαγή φλάντζας κεφαλής +  πλανιάρισμα 

κεφαλής + τρίψιμο βαλβίδων ) 
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46 Μοντάρισμα εμβόλων  

47 Μοντάρισμα στροφάλου 

48 Οδηγός βαλβίδων τοποθέτηση (κινητ) 

49 Πρεσάρισμα έλεγχος καπακιών 

50 Πρεσάρισμα έλεγχος κορμού 

51 Ρεκτιφιέ όλων των κυλίνδρων κινητήρα 6κ. 

52 Ρεκτιφιέ στροφάλου 

53 Ρυθμίσεις διακένων μηχανής  

54 Ρύθμιση βαλβίδων ανά κύλινδρο 

55 Σύσφιξη κεφαλών 

56 Χόνιγκ κυλίνδρων μηχανής  

57 Απρόβλεπτες εργασίες 

ΟΜΑΔΑ Α2 – Σύστηµα Μετάδοσης – Κίνησης – Τιµόνι  

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Αλλαγή Καβαλέτου Διαφορικού 

 

2 Αλλαγή Φυσούνας Διαφορικού 

3 Αντικατάσταση βασιλικών πείρων εμπρόσθιου άξονα 

4 Αντικατάσταση κεντρικού άξονα 

5 Αντικατάσταση Κορώνας Διαφορικού 

6 Αντικατάσταση Πηνίου Διαφορικού 

7 Αντικατάσταση Ρουλεμάν Διαφορικού 

8 

Αφαίρεση καλύμματος κιβωτίου ταχυτήτων έλεγχος και αλλαγή φλάντζας και 

τσιμούχας μοχλού ταχυτήτων 

9 Αφαίρεση υδραυλικού τιμονιού – επισκευή και επανατοποθέτηση 

10 Επισκευή γκρουπ διαφορικού απλού (δορυφόροι – πείροι) 

11 

Επισκευή σασμάν (περιλαμβάνει μοντάρισμα, δεν περιλαμβάνει κατέβασμα & 

ανέβασμα) 

12 Επισκευή συμπλέκτη αλλαγή δίσκου πλατώ – επισκευή 

13 Επισκευή Φρένων 
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15 Κατέβασμα, επισκευή και επανατοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων (σασμάν) 

16 Απρόβλεπτες εργασίες 

ΟΜΑΔΑ Α3 – Ηλεκτρικό Σύστηµα  ( Φορτηγά - Ηµιφορτηγά - Επιβατικά )  

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Επισκευή Δυναμό 

 2 Επισκευή Μίζας 

3 Απρόβλεπτες εργασίες 

ΟΜΑΔΑ Α4  -  Εργασίες Μηχανουργείου 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Επισκευή και τοποθέτηση σωληνογραμμώνπίεσης  

2 Αποξήλωση και τοποθέτηση εξαρτημάτων όλων των οχημάτων και μηχανημάτων 

έργου 

 

3 Ηλεκτροσυγκολλήσεις παντός τύπου  

4 Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών – εργασίες τόρνου  

5 Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών – εργασίες πρέσας  

6 Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών – εργασίες χειρός  

 

  ΣΥΝΟΛΟ (ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ Α1 ΕΩΣ ΚΑΙ Α4)  

 Φ.Π.Α 24%  

 ΣΥΝΟΛΟ  

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην 

επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων του, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, 

υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση τους με έκπτωση …………..% 

ολογράφως………………… 

 

 
                   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:………………………………………….…….…………………………….  

 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : ……………………………………..  
 

…………………, ……… / ……… / 2017 
(Τόπος και ημερομηνία) 

 
Ο Προσφέρων 
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                                                                      Γ΄ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

ΟΜΑΔΑ Α1 – Κινητήρες , Εργασίες Ρεκτιφιέ κινητήρων  ,Σύστηµα Καύσης,  Σύστηµα υπερκατασκευής 
πρέσας , Σύστηµα ανάρτησης (αποφρακτικά - εκσκαφέων -φορτωτών). 
 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Αλλαγή Αντλίας Πετρελαίου 

 

2 Αλλαγή στεφάνης βολάν 

3 Αλλαγή τσιμούχας στροφάλου 

4 Αλλαγή φλάντζας κεφαλής  

5 Αλλαγή Ψυγείου Λαδιού 

6 Αντικατάσταση set (4 τεμάχια) τεφλόν γλυσιέρας (χωρίς αλλαγή πείρων) 

7 Αντικατάσταση σινεμπλόκ ζυγαριάς 

8 Αντικατάσταση σινεμπλοκ ζυγαριάς και γέμισμα ζυγαριάς 

9 Αντικατάσταση τεσσάρων (4) γλυστρών τύμπανου 

10 Αντικατάσταση τεσσάρων (4) πείρων, δυο (2) ρουλεμάν, μαχαιριού και 
πλάκας υπερκατασκευής 

11 Αντικατάσταση φύλλου σούστας, δακτυλιδιών, πείρων δακτυλιδιών και 
σφυρηλάτηση της σούστας 

12 Αντικατάσταση φύλου σούστας και σφυρηλάτηση της 

13 Αντικατάσταση χιτωνίων 6κ κινητήρα  

15 Αφαίρεση ελατηρίων ή χιτωνίου ή και εμβόλου και τρίψιμο βαλβίδων 

16 Αφαίρεση καθρέπτη, αλλαγή φλαντζών ή και τσιμούχας 

17 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση αντλίας καυσίμου 

18 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση πολλαπλής εισαγωγής 

19 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση πολλαπλής εισαγωγής 

20 Αφαίρεση κάρτερ και επανατοποθέτηση 

21 Αφαίρεση κεφαλής για τρίψιμο βαλβίδων  

22 Αφαίρεση, επισκευή ή αντικατάσταση χειραντλίας καυσίμου 

23 Γενική επισκευή κινητήρα συμπεριλαμβανόμενων του ξεμονταρίσματος 
και του μονταρίσματος  

24 ∆ακτυλίδια διωστήρων εφαρμογή πείρων  

25 Δακτυλίδια εκκεντροφόρου τοποθέτηση και ευθυγράμμιση  

26 Δυναμομέτρηση κινητήρα 

27 Έλεγχος αντλίας λαδιού 

28 Έλεγχος και επισκευή ή αλλαγή αντλίας λαδιού 

29 Έλεγχος φθοράς και στρέβλωσης στροφάλου 

30 Έμβολα πλήρη εφαρμογή  

31 Εξαγωγή και αντικατάσταση μπεκ   

32 Επαναφορά πατούρας χιτωνίου 

33 Ευθυγράμμιση κουζινέτων βάσεως και εφαρμογή (κινητ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     Ηράκλειο   
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.                                 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 
 Κων. Χατζηγεωργίου 2  
  71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ    
  Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678 
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34 Ευθυγράμμιση χιτωνίων και εφαρμογή  

35 Εφαρμογή βαλβίδων κινητήρα  

36 Ζυγοστάθμιση στροφάλου 

37 Κατέβασμα & ανέβασμα κινητήρα 

38 Κουζινέτα βάσεως τοποθέτηση (κινητ)  

39 Κουζινέτα μπιελών τοποθέτηση (κινητ)  

40 Λείανση βαλβίδων κινητήρα  

41 Λείανση εδρών κινητήρα  

42 Λείανση επιφάνειας κεφαλης 

43 Λείανση επιφάνειας κυλίνδρων  

44 Λείανση στροφάλου 

45 Μερική επισκευή κινητήρα (αλλαγή φλάντζας κεφαλής + πλανιάρισμα 
κεφαλής + τρίψιμο βαλβίδων ) 

46 Μοντάρισμα εμβόλων  

47 Μοντάρισμα στροφάλου 

48 Οδηγός βαλβίδων τοποθέτηση (κινητ) 

49 Πρεσάρισμα έλεγχος καπακιών 

50 Πρεσάρισμα έλεγχος κορμού 

51 Ρεκτιφιέ όλων των κυλίνδρων κινητήρα 6κ. 

52 Ρεκτιφιέ στροφάλου 

53 Ρυθμίσεις διακένων μηχανής  

54 Ρύθμιση βαλβίδων ανά κύλινδρο 

55 Σύσφιξη κεφαλών 

56 Χόνιγκ κυλίνδρων μηχανής  

57 Απρόβλεπτες εργασίες 

 
ΟΜΑΔΑ Α2 – Σύστηµα Μετάδοσης – Κίνησης – Τιµόνι (αποφρακτικά - εκσκαφέων -φορτωτών).   

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Αλλαγή Καβαλέτου Διαφορικού 

 

2 Αλλαγή Φυσούνας Διαφορικού 

3 Αντικατάσταση βασιλικών πείρων εμπρόσθιου άξονα 

4 Αντικατάσταση κεντρικού άξονα 

5 Αντικατάσταση Κορώνας Διαφορικού 

6 Αντικατάσταση Πηνίου Διαφορικού 

7 Αντικατάσταση Ρουλεμάν Διαφορικού 

8 
Αφαίρεση καλύμματος κιβωτίου ταχυτήτων έλεγχος και αλλαγή φλάντζας 
και τσιμούχας μοχλού ταχυτήτων 

9 Αφαίρεση υδραυλικού τιμονιού – επισκευή και επανατοποθέτηση 

10 Επισκευή γκρουπ διαφορικού απλού (δορυφόροι – πείροι) 

11 
Επισκευή σασμάν (περιλαμβάνει μοντάρισμα, δεν περιλαμβάνει κατέβασμα 
& ανέβασμα) 

12 Επισκευή συμπλέκτη αλλαγή δίσκου πλατώ – επισκευή 

13 Επισκευή Φρένων 

14 Κατέβασμα & ανέβασμα σασμάν 

15 Κατέβασμα, επισκευή και επανατοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων (σασμάν) 

16 Απρόβλεπτες εργασίες 

 
ΟΜΑΔΑ Α3 – Ηλεκτρικό Σύστηµα (αποφρακτικά - εκσκαφέων -φορτωτών). 
  

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Επισκευή Δυναμό  

17PROC006057623 2017-04-11



 69 

2 Επισκευή Μίζας 

3 Απρόβλεπτες εργασίες 

 
ΟΜΑΔΑ Α4  -  Εργασίες Μηχανουργείου(αποφρακτικά - εκσκαφέων -φορτωτών). 
 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Επισκευή και τοποθέτηση σωληνογραμμών πίεσης  

2 Αποξήλωση και τοποθέτηση εξαρτημάτων όλων των οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου 

 

3 Ηλεκτροσυγκολλήσεις παντός τύπου  

4 Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών – εργασίες τόρνου  

5 Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών – εργασίες πρέσας  

6 Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών – εργασίες χειρός  

 
 

  ΣΥΝΟΛΟ (ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ Α1 ΕΩΣ ΚΑΙ Α4)  

 Φ.Π.Α 24%  

 ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των 

λοιπών στοιχείων του, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και 

δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση τους με 

έκπτωση …………..% ολογράφως………………… 

  

 
                

 

 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:………………………………………….…….…………………………….  

 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : ……………………………………..  
 
 
 

…………………, ……… / ……… / 2017 
(Τόπος και ημερομηνία) 

 
Ο Προσφέρων 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     Ηράκλειο   
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                     Αριθ. Πρωτ.                                 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 
 Κων. Χατζηγεωργίου 2  
  71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ    
  Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678 

 

 

 
                   

Δ΄ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  

 

 
Α/Α 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
          ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΛΕΟΝ  
Φ.Π.Α 

 
1 

SERVICE: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: 
(λαδιού, αέρα, βενζίνης), αλλαγή μπουζί, έλεγχος 
φρένων, έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος 
υγρών Ρύθμιση βαλβιδών και φώτων, γρανάζια, 
αλυσίδες 

 

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: 
Αλλαγή φουρκέτες, συγχρόνιζε, ρουλεμάν, γραναζιών, 
αξόνων, φλάντζες, τσιμούχες 

 

3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: Εξαγωγή – επισκευή 
ψυγείου νερού αντικατάσταση κολλάρου νερού και 
επανατοποθέτηση. Αλλαγή αντλίας νερού 

 

4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ: Επισκευή – 
αντικατάσταση συμπλέκτη. Αλλαγή σετ “δίσκου- 
πλατό”, “ρουλεμάν βολάν” 

 

                                                    ΣΥΝΟΛΟ  

                                          Φ.Π.Α 24%  

                                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα 

και των λοιπών στοιχείων του, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και 

αναλαμβάνω την εκτέλεση τους με έκπτωση …………..% ολογράφως………………… 

 

 

 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:………………………………………….…….…………………………….  

 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : ……………………………………..  

 
…………………, ……… / ……… / 2017 

(Τόπος και ημερομηνία) 
Ο Προσφέρων 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ         
  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                       
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 
Κων. Χατζηγεωργίου 2  
71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ    
Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678 
 

 Ηράκλειο 
Αριθ. Πρωτ.                                 

   

   

 
                  

                                                                 Ε΄ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 
Α/Α 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& 

          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
            ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΛΕΟΝ  
Φ.Π.Α 

 
1 

 
42 Οχήματα 
 

 

 
2 

 
9 Μηχανήματα έργου 
 

 

                                                         ΣΥΝΟΛΟ  

  Φ.Π.Α 24%  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην 

επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων του, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, 

υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση τους, με έκπτωση …………..% 

ολογράφως………………… 

 

 
 

 

 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:………………………………………….…….…………………………….  
 
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : ……………………………………..  
 
 
 

…………………, ……… / ……… / 2017 
(Τόπος και ημερομηνία) 

 
Ο Προσφέρων 
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ΣΤ΄ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ) ΤΙΜ. ΜΟΝ. (€) 
ΤΕΜ
ΑΧΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1. 175/70/12R  4  

2. 165/70/13R  4  

3. 175/65/14R  4  

4. 175/70/14R  4  

5. 185 R14  2  

6. 195/80/14R  4  

7. 205/75/14R  4  

8. 185/65/15R  4  

9. 215/75/15R  4  

10. 195/75/16R  4  

11. 205/75/16R  4  

12. 205/75/17,5R  4  

13. 285/70/19,5R  4  

14. 12.00/20R  4  

15. 11.00/22,5R  4  

16. 385/65/22,5R  2  

17. 315/70/22,5R  2  

18. 315/80/22,5R  2  

19. 12.00/22,5R  2  

20. 12,5/80/18R  2  

21. 18,4/26R  2  

22. 10,5/20R  2  

23. 10/16,5R  4  

24. 275/17R  5  

25. 250/17R  5  

26. 120/80/16R  2  

27. 100/80/16R  2  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     Ηράκλειο   
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                     Αριθ. Πρωτ.                                 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 
 Κων. Χατζηγεωργίου 2  
  71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ    
  Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678 
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28. 120/70/R12  2  

29. 130/70/R12  2  

30. 80/90/R16  2  

31. 90/90/R14  2  

32. 225/70/15R  2  

33. 175/70/13R  2  

34. 205/80/16R  2  

35. 225/70/16R  2  

36. 195/75/14R  2  

37. 205/65/16R  2  

38. 30/9.50/15R  2  

39. 195/70/15R  2  

40. 285/70/19.5R  2  

41.  165/70/R14  2  

42. 265/70/196,5  4  

43. 165 R13  2  

44. 205 R16  2  

45. 215/75/R17,5  2  

   Μερικό Σύνολο  

01. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ   6  

 Μερικό Σύνολο  

01. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ  10  

02. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ  40  

03. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ  40  

 Μερικό Σύνολο  

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

  Φ.Π.Α.245%  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

  

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην 

επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων του, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, 

υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και  

χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση τους  

 
 

 
 

  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:………………………………………….…….…………………………….  
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : ……………………………………..  

………………, ……… / ……… / 2017 
(Τόπος και ημερομηνία) 

Προσφέρων 
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                                                            Ζ΄ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

Ο προϋπολογισμός  αφορά  τις εργασίες επαναφοράς εξαρτημάτων και βαφής των μεταφορικών μέσων 

που διαθέτει η Υπηρεσία, για το  Έτος 2017.  

ΟΜΑΔΑ Α1 – Εργασίες Ε&Ε 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Ε&Ε Εμπρός προφυλακτήρα  

 

2 Ε&Ε Πίσω προφυλακτήρα  

3 Ε&Ε Εμπρός Φτερού  

4 Ε&Ε Πίσω φτερού  

5 Ε&Ε Εμπρός πόρτας 

6 Ε&Ε Πίσω πόρτας  

7 Ε&Ε Ουρανού 

8 Ε&Ε Καπό  

9 Ε&Ε Πόρτας Πορτ Μπαγκάζ 

10 Ε&Ε Εμπρός τραβέρσας  

11 Ε&Ε Οπίσθιας Τραβέρσας  

12 Ε&Ε Μασιπιέ  

13 Ε&Ε Εμπρός μετώπης  

15 Ε&Ε Μάσκας ψυγείου  

16 Ε&Ε πλέγματος εξαερισμού προφυλακτήρα  

17 Ε&Ε πλαστικών θόλων  

18 Ε&Ε Εμπρός Μπαρμπρίζ 

19 Ε&Ε Πίσω Μπαρμπρίζ  

20 Ε&Ε πλαϊνών παραθύρων  

21 Ε&Ε Γρύλου παραθύρου  

22 Ε&Ε Εμπρός φανού 

23 Ε&Ε Οπίσθιου Φανού  

24 Ε&Ε Πλαϊνού Φανού 

25 Ε&Ε Λαβής Πόρτας  

27 Ε&Ε Κλειδαριάς πόρτας  

28 Ε&Ε Εξωτερικού Καθρέπτη 

*Ε&Ε (Επισκευή και Επανατοποθέτηση) 
ΟΜΑΔΑ Α2 – Εργασίες επαναφοράς εξαρτημάτων  
 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Εμπρός προφυλακτήρα  
 

2 Πίσω προφυλακτήρα  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     Ηράκλειο   
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                     Αριθ. Πρωτ.                                 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 
 Κων. Χατζηγεωργίου 2  
  71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ    
  Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678 
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3 Εμπρός Φτερού  

4 Πίσω φτερού  

5 Εμπρός πόρτας 

6 Πίσω πόρτας  

7 Ουρανού 

8 Καπό  

9 Πόρτας Πορτ Μπαγκάζ 

10 Εμπρός τραβέρσας  

11 Οπίσθιας Τραβέρσας  

12 Μασιπιέ  

13 Εμπρός μετώπης  

14 Εμπρός θόλου 

15 Πίσω θόλου  

 
ΟΜΑΔΑ Α3 – Εργασίες Βαφής Εξαρτημάτων 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Σύνολο € 

1 Εμπρός προφυλακτήρα  

 

2 Πίσω προφυλακτήρα  

3 Εμπρός Φτερού  

4 Πίσω φτερού  

5 Εμπρός πόρτας 

6 Πίσω πόρτας  

7 Ουρανού 

8 Καπό  

9 Πόρτας Πορτ Μπαγκάζ 

10 Εμπρός τραβέρσας  

11 Οπίσθιας Τραβέρσας  

12 Μασιπιέ  

13 Εμπρός μετώπης  

14 Εμπρός θόλου 

15 Πίσω θόλου  

16 Εξωτερικού Καθρέπτη 

 
 

  ΣΥΝΟΛΟ (ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ Α1 ΕΩΣ ΚΑΙ Α3)  

 Φ.Π.Α 24%  

 ΣΥΝΟΛΟ  

        Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και 
των λοιπών στοιχείων του, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα 
προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω 
την εκτέλεση τους. (Υποβολή της τιμής ανά εργασία) με έκπτωση …………..% 
ολογράφως………………… 
        

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:………………………………………….…….…………………………….  
 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : ……………………………………..  
 
 

…………………, ……… / ……… / 2017 
(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων 
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                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     Ηράκλειο   
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                     Αριθ. Πρωτ.                                 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 
 Κων. Χατζηγεωργίου 2  
  71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ    
  Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                          

Σήμερα την  ………………… ημέρα …………………. και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ μεταξύ 
των: 

α) Νικολάου Φακουρέλη,  Προέδρου της ΔΕΥΑΗ νόμιμου εκπροσώπου της ΔΕΥΑΗ και  

β)…………………………. εκπροσώπου της εταιρείας ……………………….,  στην οποία ανατέθηκε η με την 
υπ’ αριθμό ………………………. απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ , συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Ο Πρόεδρος αναθέτει στον παραπάνω ανάδοχο, για λογαριασμό της ΔΕΥΑΗ την:  
              1.α  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ως Α΄ Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός , ποσό  100.000,00 ευρώ ποσοστό έκπτωσης %............... 

             1.β  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (φορτηγά) ως Β΄ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός , ποσό 40.000,00 ευρώ  ποσοστό έκπτωσης %............... 

              1.γ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ, ως Γ΄ Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός , ποσό 50.000,00 ευρώ  ποσοστό έκπτωσης %............... 

              1.δ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ως Δ΄ Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός , ποσό 10.000,00 ευρώ  ποσοστό έκπτωσης %............... 

               1.ε  ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ – ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ως Ε΄ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός , ποσό 8.000,00 ευρώ  αντί ποσού  ............... 

             1.στ  ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ως ΣΤ΄ Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός , ποσό 25.000,00 ευρώ  αντί ποσού  ............... 

             1.ζ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ως Ζ΄ Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός , ποσό 20.000,00 ευρώ  ποσοστό έκπτωσης %............... 

 

         Όλοι οι προϋπολογισμοί είναι εκτός  τον ΦΠΑ. 
 
      2)Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης  καθώς και οι αναγραφόμενες ποσότητες των ειδών στους 
παραπάνω προϋπολογισμούς δεν  είναι δεσμευτικά για την ΔΕΥΑΗ. 

     3)  Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι αυτές ανά Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, όπως 

περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

4)Όλες οι εντολές των εργασιών είτε των προμηθειών θα γίνονται με έγγραφη εντολή  της 
ΔΕΥΑΗ ( Γραφείο Κίνησης) και  θα εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο. 

5) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος κατάθεσε την με στοιχεία Εγγυητική καλής 
εκτέλεσης……………………….της ……………………Τραπέζης, ποσού των …………….,00€ που αντιστοιχεί στο 
5% της συμβατικής αξίας. Η εγγύηση επιστρέφεται δύο (2) μήνες μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή των υλικών ή των εργασιών   και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  
απαιτήσεων  από  τους  δύο συμβαλλόμενους  που μπορεί όμως να παραταθεί μέχρι τριμήνου  
χωρίς καμιά απαίτηση του αναδόχου. 

6)Εάν ο ανάδοχος δεν  παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά στο συμβατικό χρόνο ή 
στο χρόνο παράτασης που ενδεχομένως του δοθεί ή δεν ολοκληρώσει τις επισκευαστικές 
εργασίες σύμφωνα με τα άρθρα 206,208,209 και 211 του Ν.4412/2016 κηρύσσεται έκπτωτος 
βάσει του άρθρου 203 του Ν.4412/2016  και επιβάλλονται σε βάρος του όλες οι κυρώσεις που 
αναγράφονται ανωτέρω άρθρο και στο άρθρο 26 των όρων της Διακήρυξης. 
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7)Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της παρούσας 
σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 205 του ν.4412/2016. 
 
8)Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μετά  το πρωτόκολλο παραλαβής των 
ανταλλακτικών ή εργασιών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα 
συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά, ως άρθρο 200 παρ.2α και παρ.3 ν.4412/2016. 
 
9)Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών και 
υπηρεσιών του Ν.4412/2016 καθώς και όπως ορίζεται στους όρους της διακήρυξης, της απόφασης 
κατακύρωσης και της προσφοράς του αναδόχου. 
 
10)Ο ανάδοχος   υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν καθ΄όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης. 

11) Οι όροι της……………………. διακήρυξης και της ……………………. απόφασης κατακύρωσης τους 
οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα, αποτελούν και όρους της παρούσας 
σύμβασης. 
 
12)Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα, θεωρείται ισχύουσα από την 
ημερομηνία του παρόντος  και ολοκληρώνεται ως άρθρο 202 του ν.4412/2016.   

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την ΔΕΥΑΗ Για τον προμηθευτή 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Χωρίς καμιά Επιφύλαξη 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ …………………………………………… 
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                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     Ηράκλειο 11-4-2017  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                     Αριθ. Πρωτ. 3143/11-4-2017                                
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 
 Κων. Χατζηγεωργίου 2  
  71500 – ΦΟΙΝΙΚΙΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ    
  Τηλ. 2810 529379 & Fax 2810-263678 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VII :             ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, προκηρύσσει τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω 

της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για ένα έτος με δυνατότητα 3μηνης παράτασης ή μέχρι 

εξαντλήσεως του ποσού, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΠΛΥΣΙΜΟ 

ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ, έτους 

2017» σύμφωνα με την  Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας,  την υπ΄ αρ. Διακήρυξη 2390/21-3-2017 

και την υπ΄αριθμ. 85/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ, με ΑΔΑ:642ΒΟΡΙΗ-ΨΧΥ, 

προϋπολογισμού 253.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες ηλεκτρονικές 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει της τιμής στις τιμές των ενδεικτικών προϋπολογισμών. 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά με τις εξής επιλογές: 

  α) για το σύνολο των ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Διακήρυξης  

όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω. 
β) για μια ή περισσότερες ομάδες της Διακήρυξης όπως αναλυτικά περιγράφεται 
παρακάτω.  
 
ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

 

    

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΟΜΑΔΑ  Ετήσια δαπάνη CPV 

ΟΜΑΔΑ 

ΣΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΣΗΔΗΣ 

1 

Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων – 

μηχανημάτων (αυτοκινούμενα & ρυμουλκούμενα.) 

Κ.Α.62.07.0016 

100.000.00 € 
50111000-

6 

 

 

Α 

2 

Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων – 

μηχανημάτων (φορτηγά.) 

Κ.Α.62.07.0016 

40.000.00 € 
50111000-

6 

 

Β 

3 

Επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων 

αποφρακτικών -αερόσφυρα – case – κλπ. 

Κ.Α. 62.07.0017 

50.000.00 € 
50111000-

6 

Γ 

4 
Επισκευή - συντήρηση μοτοποδηλάτων 

Κ.Α.62.07.0139 

10.000.00 € 
50115100-

5 

Δ 

5 

Πλυσίματα – Γρασαρίσματα Μηχανημάτων 

Οχημάτων 

Κ.Α. 62.07.0140 

8.000.00 € 
50112300-

6 

Ε 
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6 
Ελαστικά για τα Μηχανήματα 

Κ.Α. 62.07.0141 

25.000.00 € 
50116510-

9 

Ζ 

7 
Εργασίες φανοποιείου μεταφορικών μέσων 

Κ.Α. 62.07.0165 

20.000.00 € 
50112110-

7 

Η 

 ΣΥΝΟΛΟ 
253.000,00   

 ΦΠΑ 24% 
60.720.00 €   

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
313.720.00 €   

NUTS2 EL4 & NUTS3  EL434.   
Οι προσφορές θα έχουν ισχύ εκατό είκοσι (120) ημερολογιακές  ημέρες, προσμετρούμενες από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό υποβάλλουν στην Ελληνική γλώσσα  τα οριζόμενα στην διακήρυξη δικαιολογητικά. 

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δυο τοις εκατό   ( 2%) επί του ποσού του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της κάθε ομάδας ειδών που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος, χωρίς το Φ.Π.Α.. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο ημερών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

www.promitheus.gov.gr με αριθμό συστήματος Α/Α 40776, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η στη οδό Κων. 

Χατζηγεωργίου 2, στη Φοινικιά στο κτίριο του Βιολογικού Καθαρισμού, από την επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισμών  προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Η. 

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στο ΦΕΚ:                                  11/04/2017  

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον τύπο:                                    11/04/2017  

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  ΚΗΜΔΗΣ και site ΔΕΥΑΗ:                       11/04/2017 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:                                            11/04/2017 

Ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 13/04/2017,  ημέρα  Πέμπτη και ώρα   09:00 πμ.  
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :  05/05/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα  18:00 μ.μ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:        09/05/2017 ημέρα Τρίτη, ώρα : 10:00  π.μ 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στη Φοινικιά, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Η.  κ. Γεωργία Αμανάκη, Τηλ.: 

2810-529379, Φαξ: 2810-263678, e-mail: gwamanaki@hotmail.gr). 

Οι αναλυτικοί όροι της Διακήρυξης καθώς και η Περίληψη της Διακήρυξης,  και ο προϋπολογισμός θα 
αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και  στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.H. www.deyah.gr). 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του N.3548/2007 άρθρο 4 παρ.3 και N.3801/2009 
άρθρο 46. 

                             
                                                                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ 

 

                                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ 
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