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ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ.& ΣΥΜΒ.(Δ3)
Τηλ.2821026774
Φ.600.1/184/93360
Σ.1085
Χανιά, 24 Ιουν 21

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 9/2021

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΘΕΜΑ: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Σύναψη
Συμφωνίας Πλαίσιο για την Συντήρηση – Επισκευή των Οχημάτων του ΠΒΚ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφείο Συμβάσεων του ΠΒΚ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την Συντήρηση
– Επισκευή των Οχημάτων του ΠΒΚ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 180.400,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

CPV 50114000-7
50111000-6
50117000-8
50113000-0
50112000-3
50116000-1
50112110-7
50116500-6
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΑΖΙΝΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Πόλη ΧΑΝΙΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός 73100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο 2821026774
Φαξ -
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο cpb@namfi.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες ΑΝΧΗΣ (ΕΜ) ΚΛΟΥΒΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.namfi.gr/procurement-

announcements/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Στρατιωτική Υπηρεσία  και ανήκει στις μη Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Άμυνα.

Από κοινού διαδικασία σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό.

Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλ. διεύθυνση http://www.namfi.gr/procurement-
announcements/ και μέσω του email: cpb@namfi.gr

1.2  Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο θα
διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/16.

Χρηματοδότηση της συμφωνίας-πλαίσιο
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτή
(«εκτελεστικές συμβάσεις») είναι το Πεδίο Βολής Κρήτης.

Η δαπάνη βαρύνει τον κωδικό 8410.
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1.3  Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας – πλαίσιο

1.3.1 Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο
Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η συντήρηση – επισκευή των οχημάτων του ΠΒΚ.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV):

α. CPV 50114000-7
β. CPV 50111000-6
γ. CPV 50117000-8
δ. CPV 50113000-0
ε. CPV 50112000-3
στ. CPV 50116000-1
ζ. CPV 50112110-7
η. CPV 50116500-6

1.3.2 Αναθέτουσες Αρχές που συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο
Το ΠΒΚ.

1.3.3 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων

Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας–πλαίσιο:
α. Με έναν οικονομικό φορέα ανά τμήμα για τα 3, 4, 5, 6 και 8 τμήματα.
β. Με έναν οικονομικό φορέα ανά ομάδα των 1, 2, 7 τμημάτων.

1.3.4 Υποδιαίρεση συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα
Η παρούσα συμφωνία – πλαίσιο υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ», εκτιμώμενης αξίας

σαράντα έξι χιλιάδων ευρώ (46.000€) άνευ ΦΠΑ υποδιαιρούμενο σε δύο (2) ομάδες όπως στο Παράρτημα

VI.

ΤΜΗΜΑ 2: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια

ευρώ (35.200€) άνευ ΦΠΑ υποδιαιρούμενο σε δύο (2) ομάδες όπως στο Παράρτημα VI.

ΤΜΗΜΑ 3: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», εκτιμώμενης αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ

(20.000€) άνευ ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ  4: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ», εκτιμώμενης αξίας οκτώ χιλιάδων (8.000€) άνευ

ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 5: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», εκτιμώμενης

αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000€) άνευ ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 6: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας

είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) άνευ ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 7: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ», εκτιμώμενης αξίας είκοσι

τεσσάρων χιλιάδων ευρώ. (24.000€) άνευ ΦΠΑ υποδιαιρούμενο σε δύο (2) ομάδες όπως στο Παράρτημα VI.

ΤΜΗΜΑ 8: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», εκτιμώμενης αξίας τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ

(3.200€) άνευ ΦΠΑ.
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Κάθε τμήμα - ομάδα περιλαμβάνει ανταλλακτικά και υπηρεσίες μη συγκεκριμένης ποσότητας λόγω
άγνωστων κάθε φορά βλαβών του κάθε οχήματος ξεχωριστά. Περιλαμβάνει μόνο την κατ’ εκτίμηση, βάσει
απολογιστικών στοιχείων του ΠΒΚ, δαπάνη του συνόλου κάθε τμήματος - ομάδας ομοειδών εργασιών,
ανταλλακτικών - υλικών – αναλωσίμων.
Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά
για μία ή περισσότερα τμήματα ή ομάδες ή και για το σύνολό τους αρκεί η προσφορά να αφορά στο σύνολο
των αντικειμένων (ανταλλακτικών και εργασιών) του τμήματος - ομάδας για τις οποίες ο οικονομικός φορέας
συμμετέχει στο διαγωνισμό.

Δεν περιορίζεται ο μέγιστος αριθμός τμημάτων ή ομάδων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.

1.3.5 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο
Η  εκτιμώμενη  αξία της  συμφωνία-πλαίσιο  ανέρχεται  στο  ποσό των εκατό ογδόντα χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ (180.400,00€) άνευ ΦΠΑ.

Η εκτιμώμενη αξία είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική και προέκυψε αντικειμενικά μετά τη λήψη υπόψη των
απολογιστικών στοιχείων κόστους παρεχομένων υπηρεσιών επισκευής - προμήθειας ανταλλακτικών
προηγούμενων ετών.

Δεδομένου ότι πρόκειται για τη μέθοδο της Συμφωνίας-Πλαίσιο, δεν είναι γνωστό ούτε αν θα ανατεθεί
οιαδήποτε ποσότητα σε οιονδήποτε καταρχήν επιλεγέντα οικονομικό φορέα ούτε μάλιστα είναι καν γνωστή
η τιμή ανά μονάδα που τυχόν θα προσφερθεί και θα συμβασιοποιηθεί κατά το στάδιο της εκτέλεσης της
συμφωνίας-πλαίσιο αφού μετά τη σύναψη της τελευταίας θα ακολουθήσουν περαιτέρω διαδικασίες,
(εκτελεστικές συμβάσεις), από τις οποίες θα προκύψουν τελικές πραγματικές προσφορές.

Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθεί/ούν να υπογράψει/ουν ο/οι οικονομικός/οί φορέας/είς στο
πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή («εκτελεστικές συμβάσεις») θα ορίζεται ρητώς,
στην πρόσκληση συμπλήρωσης της προσφοράς από τους οικονομικούς φορείς που έχουν υπογράψει τη
συμφωνία-πλαίσιο.

1.3.6 Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο
Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τρία (3) έτη από την υπογραφή αυτής, με δυνατότητα
παράτασής της για ένα (1) επιπλέον έτος με τη σύμφωνη γνώμη των αντισυμβαλλομένων.

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της
συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της
συμφωνίας-πλαίσιο.

Χρόνος έναρξης ισχύος έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του
συμφωνητικού από τα συμβαλλόμενα μέρη και ανάρτησής του στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης θα ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από
την υπογραφή της εκτός και αν οριστεί διαφορετικός χρόνος παράδοσης με την πρόσκληση της Α.Α. προς
τους οικονομικούς φορείς που έχουν υπογράψει τη συμφωνία-πλαίσιο για τη συμπλήρωσης της προσφοράς
τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες επισκευής – συντήρησης του ΠΒΚ.

Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης συνυπολογιζόμενου του χρόνου
εγγύησης καλής λειτουργίας του άρθρου 6 της Συμφωνίας-Πλαίσιο, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την
ημερομηνία παράδοσης των υπηρεσιών - ανταλλακτικών.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο δίδεται στο
Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.
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1.3.7 Κριτήριο Ανάθεσης
Η συμφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2.3.1 της παρούσας.

1.4  Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτήν
(«εκτελεστικές συμβάσεις») 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/ΕΕκαι2014/25/ΕΕ)»

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013»,

 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. 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”

 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. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
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μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά»
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».

 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”,

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών 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.

• Τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα
- Την υπ’ αρίθμ 139/2021 Δέσμευση Πίστωσης Π/Υ ΠΒΚ
- Την Φ.810/8/92441/Σ.775/18 Μαϊ 21/ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΡΟ απόφαση ανάληψης πολυετούς
υποχρέωσης.

1.5  Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 9/8/21 και ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
την 13/8/21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

1.6  Δημοσιότητα

Α.      Δημοσίευση σε εθνικόεπίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
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Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη  διεύθυνση (URL)
: www.namfi.gr στο link procurements-announcements από 1 Ιουλ 21.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο,σύμφωνα με το
άρθρο 66 τουΝ.4412/2016, στις εφημερίδες «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» και «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ». Τα έξοδα
δημοσίευσης βαρύνουν τον – τους αναδόχους της συμφωνίας πλαίσιο αναλογικά με βάση την εκτιμώμενη
αξία του τμήματος – ομάδας η οποία θα τους ανατεθεί.

Γ.     Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον ΕλληνικόΤύπο βαρύνει τον/τους ανάδοχο/ους.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των
εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η
τήρηση των  εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον
επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2.    ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1  Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα:

1. Η παρούσα Διακήρυξη.
2. Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Συμφωνίας – Πλαίσιο
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
3. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
4. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ)
5. Το Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)
6. Το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)
7. Ο Προυπολογισμός της Συμφωνίας – Πλαίσιο ανά Τμήμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ)
8. Το Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Συμφωνίας Πλαίσιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ)
9. Υπόδειγμα Σχεδίου Συμφωνίας Πλαίσιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ)
10. Υπόδειγμα Σχεδίου Εκτελεστικής Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)
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2.1.2 Επικοινωνία- Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.namfi.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά τεύχη της
παρούσας.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες
ημέρες, από 08.00-14.00. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 15,00 ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και
επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και
ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή,
πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών
εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον
ενδιαφερόμενο.

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που
προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το
προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την
ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα 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 από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να 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 θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 4.1 της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος
της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής,
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την 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 εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.
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2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά
μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της
αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της
προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

2.2  Δικαίωμα Συμμετοχής- Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς  ή πολυμερείς   συμφωνίες με την  Ένωση  σε θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων
συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η κατάθεση
εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη  συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο(διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/
ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L
300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των
άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία
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δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό
τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της
απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα,
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’
139),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

2.2.3.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός
φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή
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β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας της περ. β΄ είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση
αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του ν.4412/16, ή άλλου αντίστοιχου
εντύπου ή δήλωσης, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις
παραπάνω υποχρεώσεις του.
Οι περ. α’ και β’ παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού
διακανονισμού.

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται:
α) όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά
με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
β) για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων
που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/16, περί αρχών που εφαρμόζονται στις
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) εάν, με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί ποινικών κυρώσεων και
άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.4412/16, περί
σύγκρουσης συμφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά
μέσα.
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν.
4412/16, περί προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα,
λιγότερο παρεμβατικά μέσα.
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
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αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.4412/16, περί
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης,
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση,
θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄της παρ.2.2.3.4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα
ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας

2.2.3.5. (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) (αμιγώς  εθνικός λόγος αποκλεισμού).

2.2.3.6. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω
οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4.

2.2.3.7. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παρ.
2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει
αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα
γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές,
και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα
και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται
βάσει της παρούσας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος
μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.

2.2.3.8. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών
μέτρων κατά την παρ. 2.2.3.7 εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν.4412/2016.

2.2.3.9. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις
περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης
με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης
πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.



Σελίδα 16

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικάή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον   αφορά στην τεχνική   και   επαγγελματική ικανότητα   για την   παρούσα  διαδικασία   σύναψης
συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α. Ανά πάσα στιγμή να διαθέτουν το κατάλληλο (σε πλήθος και σε εκπαίδευση προσωπικό) για
την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης-επισκευής της κατηγορίας που συμμετέχει και τουλάχιστον:

(1) Δύο (2) ειδικευμένους εργαζόμενους (τεχνίτες), αν συμμετέχει στις κατηγορίες (Α),
(Β), (Γ) ή (Δ) της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσης.

(2) Έναν (1) ειδικευμένο εργαζόμενο (τεχνίτη), αν συμμετέχει στις κατηγορίες (Ε), (ΣΤ),
(Ζ) ή (Η) της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσης.

β. Ανά πάσα στιγμή να διαθέτουν κατάλληλο, οργανωμένο, στεγασμένο και αδειοδοτημένο
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία χώρο, για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης-επισκευής του
τμήματος – ομάδος για τα οποία συμμετέχει.

γ. Ανά πάσα στιγμή να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και να μπορούν υπεύθυνα να
αναλάβουν την εκτέλεση όλων των εργασιών επισκευής- συντήρησης της κατηγορίας/ομάδας που
συμμετέχουν και για όλα τα οχήματα-μηχανήματα ή υπερκατασκευές της μελέτης που αφορά η κατηγορία
αυτή.

δ. Ανα πάσα στιγμή να διαθέτουν οργανωμένη αποθήκη ανταλλακτικών και απόθεμα
ανταλλακτικών άμεσης ανάγκης και να εγγυώνται σε κάθε περίπτωση την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών
που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης - επισκευής της κατηγορίας που
συμμετέχουν και για όλα τα οχήματα - μηχανήματα ή υπερκατασκευές που ανήκουν σε αυτήν ώστε να είναι
συνεπείς στις υποχρεώσεις του απέναντι στο ΠΒΚ εντός 48ωρου από την έγκριση εκτέλεσης εργασιών της
του ΠΒΚ.

ε. Ανά πάσα στιγμή να διαθέτουν όχημα κινητού συνεργείου πλήρως εξοπλισμένο για
μετάβαση και αποκατάσταση βλαβών, εφόσον είναι δυνατή.
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στ. Να διαθέτουν την εγκατάσταση του συνεργείου, ανεξάρτητα από την έδρα της κάθε
επιχείρησης, εντός του Νομού Χανίων.

ζ. Να διαθέτουν πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης (ασφαλιστήριο), κατ’ ελάχιστον για
κάλυψη κινδύνων πυρός και κλοπής για την επιχείρηση που θα καλύπτει τα προς επισκευή οχήματα-
μηχανήματα κλπ που θα βρίσκονται για εκτέλεση εργασιών εντός των εγκαταστάσεων. Το πιστοποιητικό θα
πρέπει να είναι εν ισχύ και οφείλει να προβαίνει εγκαίρως σε ανανεώσεις των σχετικών ασφαλιστήριων
συμβολαίων.

η. Να αποτελούν τον κατασκευαστή/εισαγωγέα/επίσημη αντιπροσωπεία-διανομέα του
επίσημου δικτύου στη χώρα για θέματα επισκευών – συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών των
αντίστοιχων οχημάτων, μηχανημάτων ή υπερκατασκευών ή εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή ανεξάρτητο
συνεργείο επισκευής και συντήρησης των οχημάτων-μηχανημάτων ή υπερκατασκευών που πληροί τις
προϋποθέσεις εκτέλεσης των σχετικών εργασιών

Τα παραπάνω θα δηλώνονται στο ΕΕΕΣ στο αντίστοιχο πεδίο (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) ως
προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφοράς του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί  φορείς  για την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο οφείλουν να είναι
πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015 από διαπιστευμένο φορέα το οποίο να καλύπτει το πεδίο εργασιών της
παρούσας διακήρυξης.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6),
να  στηρίζονται στις  ικανότητες άλλων φορέων,  ασχέτως της νομικής  φύσης των δεσμών τους με αυτούς.
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και
τα επαγγελματικά προσόντα ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.9.1, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης,
2.2.9.2, περί αποδεικτικών μέσων, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο
οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού,
σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του ν.4412/16, περί λόγων αποκλεισμού και περί αποκλεισμού οικονομικού
φορέα από δημόσιες συμβάσεις αντίστοιχα. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να
αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ν.4412/16. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ν. 4412/16.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια που
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ο
οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19 του
ν.4412/16, περί οικονομικών φορέων, μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση
ή άλλων φορέων.
Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που δεν πληροί
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του
ν.4412/16, γίνεται κατόπιν πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή προς τον οικονομικό φορέα, εντός τριάντα
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(30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για κάθε τρίτο στις
ικανότητες του οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας με τον
οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 2.2.7 και 2.2.8 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους
ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το
ΕΕΕΣ118 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, και παρέχεται αποκλειστικά σε
ηλεκτρονική μορφή και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες του Παραρτήματος 1 (του Κανονισμού).

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του ν.4412/16, είναι
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16 για το σύνολο
των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία
σύναψης σύμβασης.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλλονται προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας
υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής
έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει
την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την
υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.»

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του
ν.4412/16, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ίδιες πληροφορίες για τους φορείς αυτούς ήτοι συμπληρώνεται -
υποβάλλεται χωριστά από τον κάθε φορέα.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α.Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
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αποκλεισμού της παραγράφου2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και
στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)του άρθρου79
του.4412/2016

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
αναθέτει τη συμφωνία-πλαίσιο διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.Το
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από
το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη
θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για
τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων , με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”,
όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου  ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
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B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που
χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α. Οργανόγραμμα κάλυψης θέσεων - στοιχεία προσωπικού συνοδευόμενο με τα σχετικά έγγραφα που
αποδεικνύουν ότι διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα.

β. Τις σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία άδειες λειτουργίας κατάλληλου, οργανωμένου,
στεγασμένου χώρου, για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης-επισκευής των τμημάτων – ομάδων για τα
οποία συμμετέχει.

γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης (ασφαλιστήριο), κατ’ ελάχιστον για κάλυψη κινδύνων πυρός
και κλοπής για την επιχείρηση που θα καλύπτει τα προς επισκευή οχήματα-μηχανήματα κλπ που θα
βρίσκονται για εκτέλεση εργασιών εντός των εγκαταστάσεων.

δ. Βεβαιώσεις – δικαιολογητικά με βάση τα οποία να προκύπτει ότι αποτελεί τον
κατασκευαστή/εισαγωγέα/επίσημη αντιπροσωπεία-διανομέα του επίσημου δικτύου στη χώρα για θέματα
επισκευών – συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων, μηχανημάτων ή
υπερκατασκευών ή εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και συντήρησης των
οχημάτων-μηχανημάτων ή υπερκατασκευών που πληροί τις προϋποθέσεις εκτέλεσης των σχετικών εργασιών

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Για την απόδειξη της απαίτησης της παρ. 2.2.7 οι συμμετέχοντες προσκομίζουν εν ισχύ πιστοποίηση κατά ISO
9001:2015 από διαπιστευμένο φορέα το οποίο να καλύπτει το πεδίο εργασιών της παρούσας διακήρυξης.

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.7.Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3  Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο
1. Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά Βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή) ανά τμήμα - ομάδα της παρούσας ήτοι η στήλη (Ε)
του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος V.

2. H μέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών [στήλη (Γ) του υποδείγματος
οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος V], προκύπτει από την σχέση :

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Μ.Ε. = [(α + β) / 2 ], με την προϋπόθεση β ≥ α (επί ποινή αποκλεισμού), όπου :

α = προσφερόμενη ποσοστιαία (σε ακέραιες μονάδες) έκπτωση επί τοις εκατό % επί της τιμής της χρέωσης
ανά ώρα εργασίας για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης της συγκεκριμένη ομάδας -
κατηγορίας όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα (και για όλα τα οχήματα-μηχανήματα ή
υπερκατασκευές που αφορούν αυτή) αλλά και για όποιες εργασίες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν
να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεση τους κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Το προσφερόμενο
ποσοστό έκπτωσης ανά εργατοώρα θα αφορά στη τιμή αναφοράς ήτοι 35€/εργατοώρα.

β = προσφερόμενη ποσοστιαία (σε ακέραιες μονάδες) έκπτωση επί τοις εκατό % επί των τιμών των γνήσιων
ανταλλακτικών, όπως αυτά περιλαμβάνονται στους εκάστοτε ισχύοντες επίσημους τιμοκαταλόγους των
εταιρειών κατασκευής, εισαγωγής ή επίσημων αντιπροσώπων των οχημάτων, μηχανημάτων ή
υπερκατασκευών της μελέτης, τα οποία υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν οι ανάδοχοι για τις εργασίες
επισκευής και συντήρησης της κατηγορίας-ομάδας που συμμετέχουν (και για όλα τα οχήματα - μηχανήματα
ή υπερκατασκευές που αφορούν την κατηγορία αυτή).

3. Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συμμετέχοντα
αποτελεί το γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιμών των
ανταλλακτικών να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιμής της χρέωσης
ανά ώρα εργασίας (δηλ. β≥α). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη.

4. Με κριτήριο την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά τμήμα-ομάδα ανακηρύσσεται και ο
αντίστοιχος ή ο μοναδικός (αν είναι ο ίδιος που έχει συμμετάσχει και μειοδοτήσει σε όλες τα τμήματα -
ομάδες του διαγωνισμού) μειοδότης.

5. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών (ίδια προσφερόμενη τιμή ανά ομάδα ή τμήμα) υπερισχύει η
επιμέρους έκπτωση που προσφέρθηκε στις τιμές των επίσημων τιμοκαταλόγων ανταλλακτικών και σε
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περίπτωση απόλυτης ισοδυναμίας διεξάγεται κλήρωση. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη τιμή
προσφοράς χωρίς ΦΠΑ.

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Δεν θα πραγματοποιηθεί.

2.3.3 Κριτήριο ανάθεσης συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο («εκτελεστικές συμβάσεις»)

Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο. Για την ανάθεση
των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με τον οικονομικό
φορέα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, εάν χρειάζεται, να
συμπληρώσει την προσφορά του, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο, βάσει των δεδομένων
της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης (ανάγκες φορέα κλπ).

2.4  Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα ΙΙ (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) και V
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της Διακήρυξης, για το τμήμα ή ομάδα της προκηρυχθείσας
ποσότητας της προμήθειας για το οποίο ο οικονομικός φορέας συμμετέχει.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/
09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με
θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από
εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο
οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.56902/215“Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή
πύληwww.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.1 της διακήρυξης

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2 της διακήρυξης

(γ) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα σύμφωνη με την παράγραφο 2.4.2.4 της διακήρυξης.

Από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές,
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη  σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα  παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) 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 και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, η Α.Α. δίνει σχετικές οδηγίες στους οικονομικούς φορείς να
επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική
προσφορά) άρθρα 2.4.3.2 και 2.4.4 της διακήρυξης.

2.4.2.5. Ο χρήστης-οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου.pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και
δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή,
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από τον. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
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ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4412/2016.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείου
τύπου XML, στη διαδικτυακή πύλη του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα III).

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Ο (υπο)φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» των συμμετεχόντων περιλαμβάνει:

α. την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος περί αποδοχής των ειδικών όρων - τεχνικής
περιγραφής του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης . Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο, σε μορφή pdf , το οποίο υπογράφεται. Συμπληρώνοντας την υπόψη φόρμα δηλώνεται ότι η
τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις – ειδικούς όρους και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Ειδικοί –Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος ΙΙ της
Διακήρυξης.

β. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά», επί ποινή αποκλεισμού, επιπλέον θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη δήλωση
της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, αρμοδίως υπογεγραμμένη, όπως περιγράφεται στο Υπόδειγμα
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  / Τρόπος  σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών

1. Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.3.1 της Διακήρυξης.

2. Ο (υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά» της ηλεκτρονικής διαδικασίας θα πρέπει να
περιλαμβάνει:

α. Το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος V συμπληρωμένο και
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο σε μορφή .pdf.

β. Τη συστημική οικονομική προσφορά του που παράγεται από το ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένη σε μορφή .pdf.

γ. Τους ισχύοντες επίσημους τιμοκαταλόγους των εταιρειών κατασκευής, εισαγωγής ή
επίσημων αντιπροσώπων των οχημάτων, μηχανημάτων ή υπερκατασκευών (με τις τιμές σε ευρώ
€/ανταλλακτικό) για το σύνολο των μέσων του τμήματος – ομάδας στην οποία ο φορέας συμμετέχει.. Στους
τιμοκαταλόγους θα τηρείται η κωδικοποίηση (PART NUMΒER) του εργοστασίου κατασκευής των οχημάτων
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κάθε κατηγορίας (ομάδας του προϋπολογισμού) ή αναγνωρισμένων οίκων εγκεκριμένων από τον
κατασκευαστή (κωδικός εγκεκριμένου-κωδικός κατασκευαστή).

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

3. Το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος V συμπληρώνεται ανά τμήμα –
ομάδα όπως παρακάτω:

α. Στη στήλη (Α) το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (επί τις %) για την προμήθεια
ανταλλακτικών, επί των τιμών των γνήσιων ανταλλακτικών, όπως αυτά περιλαμβάνονται στους εκάστοτε
ισχύοντες επίσημους τιμοκαταλόγους των εταιρειών κατασκευής, εισαγωγής ή επίσημων αντιπροσώπων των
οχημάτων, μηχανημάτων ή υπερκατασκευών.

β. Στη στήλη (Β) το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (επί τις %) για την εκτέλεση των
εργασιών επισκευής και συντήρησης επί της τιμής αναφοράς ανά εργατοώρα εκτέλεσης των εργασιών
επισκευής και συντήρησης του συγκεκριμένου τμήματος - ομάδας (και για όλα τα οχήματα-μηχανήματα ή
υπερκατασκευές που αφορούν αυτή) αλλά και για όποιες εργασίες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν
να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεση τους κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Τιμή αναφοράς
εργατοώρας ορίζεται στα τριάντα πέντε ευρώ (35€).

γ. Με βάση τα παραπάνω προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης θα υπολογιστούν και θα
συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες οι στήλες (Γ) και (Ε) με στρογγυλοποίηση των τιμών που
προκύπτουν στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

4. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ (συστημική) καθώς
δεν μπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην
ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ» στήλη (Ε) του αντίστοιχου τμήματος – ομάδας που προκύπτει όπως περιγράφηκε παραπάνω μετά τη
συμπλήρωση του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος V.

Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη
Διακήρυξη) 12% για την προμήθεια ανταλλακτικών και 10% επί των εργασιών επισκευής για το 3ο τμήμα. Η
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΙΣ % που θα πρέπει να συμπληρώσει στο αντίστοιχο κελί του πίνακα
οικονομικής προσφοράς θα είναι (12%+10%)/2 = 11% και η «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ» του τμήματος
20.000€ - 11%*20.000€ = 17.800€. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του
συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς του Τμήματος 3 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ» το
ποσό 17.800€.

Στις τιμές προμήθειας - εργατοώρας περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προσφερόμενες τιμές (ποσοστά έκπτωσης) είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο
και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.4412/2016 και γ) το ποσοστό έκπτωσης επί της εργατοώρας είναι μεγαλύτερο
του προσφερόμενου για την προμήθεια ανταλλακτικών (παρ. 2.3.1 της διακήρυξης).

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς  για  διάστημα Έξι (6)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική
διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου-χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς
τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους
και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1(Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.(Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3.(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5.(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας.

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε)η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές

ζ)η οποία είναι υπό αίρεση,

η)η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης ή αν δεν
προσκομισθούν – συμπληρωθούν σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/16.
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3.   ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την
13 Αυγ 21 και ώρα 10:00.

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την απόφαση κατακύρωσης, κάθε προσφέρων (που δεν έχει αποκλειστεί  οριστικά) αποκτά πρόσβαση
στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της
κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα:

α) Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, (με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 72 του
ν.4412/16,  περί παράλειψης προσήκουσας προσκόμισης εγγύησης συμμετοχής). Η διαδικασία αξιολόγησης
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
β) Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά σύμφωνα με την περ. α’ και οι οικονομικές
προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

3.2  Πρόσκληση    υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ 3.1.2, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει τα πρακτικά
με απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίον πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 103 του ν.4412/16, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση
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έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση
κατακύρωσης.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή εφόσον εγκρίνει τα πρακτικά με απόφασή της
αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον/ους προσφέροντα/ες, ο/οι
οποίος/οι πρόκειται να συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο («προσωρινό/οί ανάδοχο/οι»), και τον/τους
καλεί να υποβάλει/ουν εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης
σε αυτόν/ους, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014(Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4-2.2.8
αυτής. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην
απόφαση κατακύρωσης.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον/τους προσφέροντα/νες, ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του
ν.4412/16, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο προσωρινός
ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω προθεσμίας,
συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή
για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με
όσα ορίζονται και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3  Κατακύρωση- σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο

1.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος
στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους
αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4412/16, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1,
β) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, και των
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για τις συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας του άρθρου 119, παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης
αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης
προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372, περί
δικαστικής προστασίας στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης,
γ) έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α’ 127), εφόσον απαιτείται, και
δ) ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που
υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου
Σύμβασης, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την
έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/16 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.

3. Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

4. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης της παρ. 3 στον ανάδοχο.

5. Στην περίπτωση που ο/οι ανάδοχος/οι δεν προσέλθει/ουν να υπογράψει/ουν το ως άνω συμφωνητικό
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται/ονται
έκπτωτος/οι, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 103 του ν.4412/16 για τον 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, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του
άρθρου 106 του ν.4412/16. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση,
πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4  Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη συμφωνία-πλαίσιο και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
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(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο
άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που  πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ  επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή
της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της
προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του   Διαγωνισμού. Επίσης,   αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.     ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

4.1  Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο
Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο
οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τοάρθρο72 παρ.1γ)του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό
0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, ή του τμήματος της συμφωνίας-πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
συμφωνίας-πλαίσιο. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα VII της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά κατ'έτος σε σχέση
με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι για τρία (3) έτη.

Η εγγύηση καλής  εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των
συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.

4.1.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων
Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης (εκτός ΦΠΑ).

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για εκτελεστικές συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό
των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
εκτελεστικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα VII της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο72 τουν. 4412/2016.

Η  εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά  και  χωρίς  διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης θα καθορίζεται κάθε φορά
αναλόγως της διάρκειας της εκτελεστικής σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
εκτελεστικής σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης για το
διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το υψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
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Η εγγύηση  καλής εκτέλεσης επιστρέφεται  στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Αν τα υλικά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά,
η εγγύησηκαλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους
του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά.  Εάν  στο  πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής  παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως
άνω εγγύησης ή η σταδιακή αποδέσμευσή της, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο- Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο

4.3.1.Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να υποβάλουν παραγγελίες σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της
συμφωνίας-πλαίσιο και ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρέχει τα αγαθά – υπηρεσίες της
παραγγελίας, ενώ η αναθέτουσα αρχή υποχρεούνται να καταβάλει στον Οικονομικό φορέα το ποσό της
συμφωνηθείσας τιμής, όπως θα προκύψει μετά την υπογραφή της εκτελεστικής της συμφωνίας πλαίσιο
σύμβασης, η οποία τιμή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την ενδεικτική (προσφερόμενη ανά
μονάδα) τιμή με την οποία ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει στη Συμφωνία Πλαίσιο.

4.3.3 Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται
μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε
εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης οι
συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη προμήθειας του
συνόλου των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη.

4.3.4 Αν ο συμβαλλόμενος οικονομικός φορέας δεν υποβάλει προσφορά στη νέα διαδικασία σύναψης
Εκτελεστικής Σύμβασης, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-
πλαίσιο, η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει έκπτωτο και η διαδικασία ματαιώνεται.

4.3.5 Ο συμβαλλόμενος οικονομικός φορέας δύναται να μην υποβάλει προσφορά σε μία ή περισσότερες
διαδικασίες σύναψης Εκτελεστικής Σύμβασης για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο
προμηθευτής συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του, το οποίο
εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.Ο συμβαλλόμενος στη συμφωνία-πλαίσιο ανάδοχος της εκτελεστικής σύμβασης δεν απαλλάσσεται από
τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της
σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016 από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο/εκτελεστικής  σύμβασης  ο  κύριος  ανάδοχος
υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.   Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή
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των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά
με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην  εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα   σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του  Αναδόχου με  υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση
του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Ομοίως και στην περίπτωση που ο
ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς και να αποδείξει με πρόσφορα μέσα ότι τα
στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη διάθεση του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, προσκομίζοντας τις
απαραίτητες εγγυήσεις ότι είναι πράγματι σε θέση να εξασφαλίσει τη χρήση των μέσων αυτών.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό(30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν.4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131του ν.
4412/2016.

4.4.4. Η αναθέτουσα αρχή δε θα καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την οφειλόμενη αμοιβή του για την
εκτέλεση υπηρεσίας, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο.

4.5  Τροποποίηση συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της

Η συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

4.6  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο

4.6.1.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η συμφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ.4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο

β)ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο2.2.3.1 και, ως εκτούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο,

γ)η συμφωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.     ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

5.1  Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με το 100% της συμβατικής αξίας (εκτελεστικής
σύμβασης) εντός μηνός από την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, αφού προσκομίσει τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

α. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

β. Δελτίο Επισκευής Οχήματος

γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής
Κυβέρνησης).

δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ.

ε. Νόμιμο παραστατικό στο οποίο να αναγράφονται η επωνυμία του Προμηθευτή και το IBAN στο
οποίο θα γίνει η κατάθεση του χρηματικού ποσού του συμβατικού κόστους.

στ. Γραμμάτιο χρέωσης ανταλλακτικών (Εκδίδεται από το ΠΒΚ)

ζ. Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής (Εκδίδεται από το ΠΒΚ)

η. Voucher (Εκδίδεται από το ΠΒΚ)

Τα τιμολόγια απαλλάσσονται από ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π. 4056/3029/17-6-87 Απόφαση
του Υπουργείου Οικονομικών/Υπηρεσία ΦΠΑ και  επιβαρύνονται μόνο με την προβλεπόμενη από την κείμενη
νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% ή 8% επί του καθαρού ποσού για την προμήθεια
υλικού ή την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα.

Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων εφόσον
προβλέπονται στην εκτελεστική σύμβαση.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνει κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

5.2  Χρόνος παράδοσης υλικών

5.2.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά – υπηρεσίες σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους
ειδικούς όρους του Παραρτήματος II.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.4412/2016. Στην περίπτωση που
το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση
των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

5.2.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.

5.2.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5)εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
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Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης
παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση
των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν
επιβάλλονται κυρώσεις.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, του υλικού, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

5.3  Παραλαβή υλικών- υπηρεσιών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών - υπηρεσιών

5.3.1.Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με το άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα
Παραρτήματα ΙΙ και VIII της παρούσας.

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών - υπηρεσιών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών – υπηρεσιών γίνεται
με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους: μακροσκοπικός έλεγχος – πρακτική δοκιμασία.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η επιτροπή παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό, β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης, γ) να απορρίψει το υλικό. Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων
επιβαρύνει τον προμηθευτή. 4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό, με παρατηρήσεις αναφέρει
στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει
αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται.
Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα, που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι
παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με
αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.
Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

5.5 Απόρριψη συμβατικών υλικών–Αντικατάσταση

5.5.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
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5.5.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

5.5.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

5.6  Δείγματα –Δειγματοληψία–Εργαστηριακές εξετάσεις

Δεν θα διενεργούνται.

5.7  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Ο χρόνος εγγύησης των εργασιών και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών δεν μπορεί να μικρότερος των
δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης της σχετικής εργασίας ή της τοποθέτησης του
εξαρτήματος/ανταλλακτικού, όπως αποδεικνύεται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις παραλαβής. Καθ' όλον τον
χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει με δική του δαπάνη οποιαδήποτε βλάβη
παρουσιασθεί λόγω πλημμελούς εργασίας του, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται σε ευθύνη του. Επίσης, η
εγγύηση αυτή νοείται ως η χωρίς χρέωση άμεση επισκευή οχήματος ή μηχανικού μέρους που καταρχήν
επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην
προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο ανάδοχος οφείλει, ύστερα από σχετική ειδοποίηση
της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΠΒΚ, να επανορθώνει το συντομότερο δυνατό (το χρονικό διάστημα θα ορίζεται
για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με την υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα
αυτής) μετά την ειδοποίηση της υπηρεσίας, κάθε βλάβη ή κακοτεχνία που παρουσιάζεται και οφείλεται σε
κακή ποιότητα εργασιών ή σε αστοχία υλικού και όχι σε φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή,
φθορά ή σε κακή χρήση ή κακή συντήρησή του.

Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη
που δεν οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι η
ποιότητα του ανταλλακτικού δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή παρουσίαζε
ελαττώματα.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην
σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο
αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

5.8 Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής.

5.9  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου- Κυρώσεις

5.9.1. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο ή και της εκτελεστικής σύμβασης και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας  αρχής,  ύστερα  από  γνωμοδότηση του  αρμόδιου οργάνου,
εφόσον α) δεν   φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει
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αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί β) Αν ο συμβαλλόμενος
οικονομικός φορέας δεν υποβάλει προσφορά στη νέα διαδικασία σύναψης Εκτελεστικής Σύμβασης, γ) Στην
περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό «εκτελεστικής σύμβασης μέσα
στην τεθείσα προθεσμία.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη συμφωνία πλαίσιο κατά την ως άνω
περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις
του άρθρου 203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη
πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη από τη συμφωνία-πλαίσιο ή εκτελεστική σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις της παρ. 4
του άρθρου 203 του ν.4412/16.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη της Α.Α.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

5.9.2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου (εκτελεστικής
σύμβασης) και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη
χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής
αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης
για παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου,
κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

β) Για πλημμελή εκτέλεση των λοιπών συμβατικών του υποχρεώσεων (συμφωνίας πλαισίου ή
εκτελεστικής σύμβασης) όπως παρακάτω:

(1)Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης, να  επιβάλει
χρηματικό πρόστιμο ύψους 200€, αφού έχει προηγηθεί αντίστοιχη έγγραφη σύσταση.

(2) Στην περίπτωση επανάληψης της  συμβατικής παρέκκλισης εκ μέρους του Αναδόχου, για την
οποία του έχει ήδη επιβληθεί ποινή σύμφωνα με τα παραπάνω, το χρηματικό πρόστιμο θα προσαυξάνεται
επιπλέον σε ποσοστό 50%. Νέα ταυτόσημη συμβατική παρέκκλιση ή σώρευση περισσότερων διαφορετικών
παρεκκλίσεων για τις οποίες είτε έχει γίνει σύσταση ή και έχει επιβληθεί πρόστιμο κατά τα ανωτέρω, θα
επάγεται κατά την κρίση του ΠΒΚ έκπτωση του Αναδόχου από τη συμφωνία πλαίσιο.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης (της συμφωνίας
πλαίσιο ή εκτελεστικής σύμβασης), εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
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Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη
της ένωσης.

5.10 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων5.9 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 5,2 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 5,3
(Απόρριψη συμβατικών υλικών–αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα(30)ημερών από
την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κατά τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο δεν διενεργούνται νέοι διαγωνισμοί σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαίσιο και την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του Ν.4412/16.

Οι εκτελεστικές συμβάσεις που βασίζονται σε αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τους
όρους της συμφωνίας-πλαίσιο. Για την ανάθεση των συμβάσεων αυτών, η αναθέτουσα αρχή:

α. Θα διαβουλεύεται γραπτώς με τον/τους οικονομικούς φορείς που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη
συμφωνία-πλαίσιο(καλούνται σε διαβούλευση μόνο οι οικονομικοί φορείς των τμημάτων που
ανταποκρίνονται στο εκάστοτε αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης με βάση τη συμφωνία πλαίσιο),
ζητώντας τους να συμπληρώσουν την προσφορά τους σύμφωνα με τα προσφερόμμενα ποσοστά έκπτωσης
(εργατοώρας – ανταλλακτικών) που συμφωνήθηκαν στη συμφωνία πλαίσιο. Με την οικονομική προσφορά
του ο ανάδοχος θα υποβάλει εν’ ισχύ τα κάτωθι δικαιολογητικά:

(1) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

(2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

(3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση για τη
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

β.  Θα αναθέτει την συντήρηση – επισκευή των μέσων για τα οποία ο ανάδοχος προσκλήθηκε και
υπέβαλε προσφορά (συμπληρωμένη σύμφωνα με τους όρους τις συμφωνίας πλαίσιο) με την οποία θα
καλείται εντός προθεσμίας 5 ημερών να προσέλθει προς υπογραφή του συμφωνητικού («εκτελεστική
σύμβαση).

Υπτγος Αθανάσιος Σαρδέλλης
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι–Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Συμφωνίας - Πλαίσιο

ΜΕΡΟΣ Α-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση αφορά παροχή υπηρεσιών και προμήθειας ανταλλακτικών για την Συντήρηση –
Επισκευή των Οχημάτων του ΠΒΚ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΗΣΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ (Ειδικοί
Όροι).

Η Διάρκεια της συμφωνίας Πλαίσιο θα είναι για τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασής της για ένα (1)
επιπλέον έτος, με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών.

ΜΕΡΟΣΒ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ
Εκτιμώμενη αξία συμφωνίας-πλαίσιο σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: εκατό ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ
(180.400,00€) συμπεριλαμβανομένων και των παρατάσεων

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος-ομάδας της συμφωνίας-πλαίσιο σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: Όπως στο Παράρτημα
VI αναλύεται.

Ο προϋπολογισμός αποτελεί ένδειξη της προεκτίμησης του κόστους της συμφωνίας-πλαίσιο. Εκτιμήθηκε με
βάση απολογιστικά στοιχεία προμήθειας προηγούμενων ετών.

Σμχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρο 1
Αντικείμενο – Διάρκεια Σύμβασης

1. Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή υπηρεσιών σε ετήσια βάση και σε βάθος
τετραετίας (3+1 έτη), σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας – Πλαισίου, για να καλύψει τις αντίστοιχες
ανάγκες για την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων του Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ).
2. Η παρούσα αφορά τις πάσης φύσεως εργασίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης
φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων ανταλλακτικών, σε
εξωτερικά συνεργεία, όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του ΠΒΚ (φορτηγών υδροφόρων,
πυροσβεστικών), μηχανημάτων (γερανοφόρων, φορτωτών), υπερκατασκευών, λεωφορείων, επιβατικών
οχημάτων και ημιφορτηγών, εκτός των οχημάτων εκείνων που καλύπτονται κατ’ αποκλειστικότητα λόγω
χρόνου εγγύησης από εξουσιοδοτημένα συνεργεία, οι όποιες θα προκύψουν κατά την διάρκεια της
τετραετίας.
3. Οι εργασίες που θα ανατεθούν αφορούν τη συντήρηση & επισκευή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης
όλων των μεταφορικών μέσων (οχημάτων και μηχανημάτων) του ΠΒΚ και περιλαμβάνουν
προγραμματισμένες και απρόβλεπτες εργασίες, μετά των απαραιτήτων ανταλλακτικών – εξαρτημάτων, που
θα εκτελούνται κάθε φορά που θα προκύπτει η σχετική ανάγκη και σε συνεννόηση με τα αρμόδια Τμήματα.
Κατά συνέπεια το ΠΒΚ δε δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρη την δαπάνη των υπηρεσιών (εργασιών και
ανταλλακτικών) του προϋπολογισμού της συμφωνίας - πλαίσιο κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
4. Το ΠΒΚ διαθέτει έναν στόλο μεταφορικών μέσων (οχημάτων και μηχανημάτων) που φτάνουν σε
αριθμό τα πενήντα εννέα (59). Εκτός της ποσοτικής έκτασης του στόλου υπάρχει και ποικιλία στους τύπους
των οχημάτων και μηχανημάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οχήματα διαφόρων κατασκευαστών
πλαισίων και κινητήρων (Mercedes, VW, STEYR κλπ) και υπερκατασκευών. Επίσης υφίστανται μεγάλα
οχήματα (φορτηγά, μηχανήματα, λεωφορεία κλπ), διαφορετικών ετών κυκλοφορίας και διαφορετικών
τεχνολογιών.
5. Ως εκ τούτου οι ανάγκες συντήρησης και επισκευής τους που πρέπει να καλύψει το ΠΒΚ ώστε να
μπορούν οι να ανταποκρίνονται άμεσα προς όφελός του απαιτούν αφενός την ύπαρξη γνώσεων και εμπειρίας
σε εξειδικευμένες εργασίες συγκεκριμένων μερών όλων των τύπων των οχημάτων και μηχανημάτων
(φορτηγά, λεωφορεία, μηχανήματα, κλπ) και αφ’ εταίρου την ύπαρξη εξειδικευμένων συνεργείων που να
έχουν την κατάλληλη υποδομή σε χώρους (επαρκή έκταση, ράμπες, ανυψωτικά κλπ), σε μηχανήματα
(διάγνωσης βλαβών, καυσίμων κλπ) και σε προσωπικό. Επίσης τις περισσότερες φορές οι βλάβες
παρουσιάζονται ξαφνικά και απρόσμενα, συχνά ακινητοποιούν το όχημα ή το μηχάνημα, και απαιτούν την
άμεση και ταχεία επισκευή του, που προϋποθέτει επαρκή πλήθος και άμεση διαθεσιμότητα τόσο σε
ανθρώπινο δυναμικό (προσωπικό) όσο και στα σχετικά απαιτούμενα ανταλλακτικά.
6. Για τους ανωτέρω λόγους είναι επιβεβλημένη η ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής
των οχημάτων, μηχανημάτων, υπερκατασκευών κλπ του ΠΒΚ, μετά την αιτιολογημένη δήλωση αδυναμίας
εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης ή επισκευής από το Τμήμα Μεταφορών (ΤΜΤΦ) του ΠΒΚ, σε εξωτερικά
συνεργεία με διενέργεια διαγωνισμού.
7. Οι επισκευές – συντηρήσεις και εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της
παρούσας. Οι εργασίες αφορούν όλα τα οχήματα και μηχανήματα του ΠΒΚ όπως αναφέρονται στην
Προσθήκη ΙΙ που περιλαμβάνει όλους τους τύπους των οχημάτων και μηχανημάτων του ΠΒΚ, με αναφορά σε
χαρακτηριστικούς αριθμούς τύπου και πλαισίου. Τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά για την αναγνώριση των
οχημάτων στους καταλόγους των κατασκευαστών, ώστε να είναι δυνατή η επισκευή τους με τον κατάλληλο
εξοπλισμό και τα απαραίτητα ανταλλακτικά από τους αναδόχους.
8. Ένα όχημα ή μηχάνημα μπορεί να περιλαμβάνεται σε έναν ή περισσότερους πίνακες της Προσθήκης
ΙΙΙ, ώστε να επισκευάζεται κάθε φορά από το κατάλληλο συνεργείο. Επισημαίνεται ότι λόγω της παλαιότητας
ορισμένων οχημάτων και για την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει το ΠΒΚ, υφίσταται
προγραμματισμός προμήθειας νέων και για τον λόγο αυτό στον πίνακα της Προσθήκης ΙΙ, μετά από
ενημερωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας, δύναται να αφαιρεθούν ή να προστεθούν νέα οχήματα στην αντίστοιχη
ομάδα.
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9. Διευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας
υπηρεσιών ή ανταλλακτικών, επειδή η προμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης,
λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων βλαβών του κάθε οχήματος – μηχανήματος.. Για το λόγο αυτό, ο
ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών και
ανταλλακτικών αλλά μόνο το γενικό σύνολο.

Άρθρο 2
Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο

1. Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τρία (3) έτη από την υπογραφή αυτής με
δυνατότητα παράτασής της για (1) επιπλέον έτος με τη σύμφωνη γνώμη των αντισυμβαλλομένων.
2. Η συμφωνία-πλαίσιο λύεται με την ολοκλήρωση του χρηματικού τους αντικειμένου (ενδεικτικός
προϋπολογισμός μελέτης) ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα της ανωτέρω τετραετίας από
την υπογραφή της.
3. Παράταση προθεσμίας μπορεί να δοθεί με απόφαση του ΠΒΚ μετά από αιτιολογημένη αίτηση
του/των παρόχου/ων και εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τερματίσει τη Συμφωνία πλαίσιο σε περίπτωση σοβαρού, μη
προβλεπόμενου λόγου που αυτή κρίνει δικαιολογημένο με έκδοση ειδικά αιτιολογημένης απόφασης.
5. Μετά τον τερματισμό της Συμφωνίας πλαίσιο, ο πάροχος υποχρεούται να ολοκληρώσει οποιαδήποτε
εκτελεστική σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας- πλαίσιο.
Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την ακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης.
6. Ο πάροχος δεν δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό πέραν του ορίου των ποσών που οφείλονται
σε αυτόν για εργασίες για τις οποίες έχει συνταχθεί πρωτόκολλο παραλαβής, ούτε δικαιούται να ζητήσει
αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που έχει υποστεί ως αποτέλεσμα του τερματισμού της
Συμφωνίας-πλαίσιο.
7. Κανένα Εμπλεκόμενο Μέρος δεν θεωρείται ότι αθετεί τις υποχρεώσεις του όπως προκύπτουν από τη
Συμφωνία-πλαίσιο, εφόσον η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών εμποδίζεται από οποιοδήποτε γεγονός
ανωτέρας βίας, το οποίο προκύπτει μετά την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας πλαίσιο. Επίσης η
συμφωνία-πλαίσιο δεν αποτελεί νομική δέσμευση σύμβασης και τα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο δεν
υποχρεούνται εκ του νόμου να παρέχουν ή να δεχτούν τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της
συμφωνίας-πλαίσιο.
8. Οι εκτελεστικές συμβάσεις που θα συνάπτονται από το ΠΒΚ και τον πάροχο με αντικείμενο την
παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συντήρησης ή επισκευής, οι οποίες θα βασίζονται τους όρους της
συμφωνίας – πλαίσιου, θα θέτουν συγκεκριμένη και διαφορετική κάθε φορά χρονική διάρκεια σύμβασης
ανάλογα με το είδος της εργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι ανάλογη των εργασιών συντήρησης -
επισκευής που πρέπει να εκτελεστούν και των αναγκών του ΠΒΚ.

Άρθρο 3
Προϋπολογισμός

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός για όλη την διάρκεια της τετραετίας έχει ως το Παράρτημα VI.
2. Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι τα διαθέσιμα από το ΠΒΚ για το
σύνολο των εργασιών και ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης, συνολικά, έως την λήξη της συμφωνίας
πλαίσιο και δεν δεσμεύουν το ΠΒΚ σε κατώτερα όρια.
3. Το ΠΒΚ δεν δεσμεύεται όσον αφορά στην ποσότητα των εργασιών συντήρησης και επισκευής που θα
προκύψουν και κατά τη φάση υλοποίησης διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το σύνολο του
προϋπολογισμού εάν κριθεί σκόπιμο.
4. Δαπάνη που δεν εξαντλήθηκε εντός συγκεκριμένου οικ. έτους, λόγω μικρότερης ποσότητας
προκυπτουσών απαιτούμενων εργασιών, δύναται να μεταφερθεί στο επόμενο οικ. έτος για την κάλυψη τυχόν
πρόσθετων έκτακτων αναγκών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης και για τον λόγο αυτό ο
ανωτέρω επιμερισμός των δαπανών ανά έτος και ανά τμήμα – ομάδα, είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός.
5. Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθεί/ούν να υπογράψει/ουν ο/οι οικονομικός/οί
φορέας/είς στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή («εκτελεστικές συμβάσεις») θα
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ορίζεται ρητώς, είτε στην εντολή-ανάθεση, είτε στην πρόσκληση συμπλήρωσης προσφοράς από τους
οικονομικούς φορείς που έχουν υπογράψει συμφωνία-πλαίσιο.

Άρθρο 4
Υποδιαίρεση συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα

1. Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται στα τμήματα - ομάδες όπως αυτά αναλύονται στο
Παράρτημα VI» της παρούσης.

2. Προσφορές υποβάλλονται για οποιαδήποτε (μία ή περισσότερες) από τα οκτώ (8) τμήματα ή και για
όλα τα τμήματα, όχι όμως επιλεκτικά για επιμέρους οχήματα-μηχανήματα ή είδη εργασιών του κάθε
τμήματος.

Άρθρο 5
Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

1. Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α. Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των
εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β. Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων,
εφόσον επιλεγούν

γ. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Άρθρο 6
Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

1. Κάθε Διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας
Προσφοράς και να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες, ούτε
να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί και εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή
αποκλείονται όλες οι προσφορές. Ο συμμετέχων μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία ή περισσότερες
κατηγορίες-ομάδες του Παραρτήματος «V».

2. Συγκεκριμένα ο συμμετέχων στο διαγωνισμό (με μία από τις ανωτέρω μορφές) μπορεί να είναι :

α. Κατασκευαστής / εισαγωγέας / επίσημη αντιπροσωπεία - διανομέας του επίσημου δικτύου
στη χώρα για θέματα επισκευών – συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών όλων των οχημάτων-
μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της κατηγορίας που συμμετέχει και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά του
δικτύου του ή, αν απαιτηθούν, ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση
για την οποία προορίζονται

β. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής όλων των οχημάτων-μηχανημάτων ή
υπερκατασκευών της κατηγορίας που συμμετέχει και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται
από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων-διανομέων στη
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χώρα ή, αν απαιτηθούν, ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την
οποία προορίζονται

γ. Ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής όλων των οχημάτων - μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της
κατηγορίας που συμμετέχει και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε
επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων – διανομέων στη χώρα ή, αν
απαιτηθούν, ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία
προορίζονται.

3. Για να γίνουν δεκτοί οι παραπάνω συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά συμμετοχής του αντίστοιχου άρθρου των όρων διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν
διατάξεων και νόμων της ελληνικής νομοθεσίας και να πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και
προδιαγραφές για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

4. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα επαγγελματικές και οικονομοτεχνικές
ικανότητες, γνώσεις και ενασχόληση στους σχετικούς τομείς, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε
συναφείς με το περιεχόμενο της διακήρυξης δραστηριότητες, σχετικές εγκαταστάσεις (συνεργεία) και
εξοπλισμό επισκευής των οχημάτων της διακήρυξης και να πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις,
σύμφωνα με τα κριτήρια και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που απαιτούνται στους όρους αυτής.

5. Σε κάθε περίπτωση ο συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει να βεβαιώσει με υποβολή των σχετικών
δικαιολογητικών όπως αναγράφονται αναλυτικά στο σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης :

α. Ότι αποτελεί τον κατασκευαστή/εισαγωγέα/επίσημη αντιπροσωπεία-διανομέα του επίσημου
δικτύου στη χώρα για θέματα επισκευών – συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων
οχημάτων, μηχανημάτων ή υπερκατασκευών ή εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή ανεξάρτητο συνεργείο
επισκευής και συντήρησης των οχημάτων-μηχανημάτων ή υπερκατασκευών που πληροί τις προϋποθέσεις
εκτέλεσης των σχετικών εργασιών

β. Ότι τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιεί είναι τα γνήσια που προτείνει ο
κατασκευαστής/εισαγωγέας/ αντιπρόσωπος του οχήματος, μηχανήματος ή υπερκατασκευής για το οποίο
προορίζονται και αναφέρονται στους επίσημους ισχύοντες τιμοκαταλόγους της κάθε εταιρείας.

γ. Σε περίπτωση που για κάποια επισκευή επιβάλλεται για διάφορους λόγους η χρήση
ανταλλακτικών τρίτων κατασκευαστών θα πρέπει να βεβαιώσει ότι αυτά είναι εφάμιλλης ποιότητας, κατά την
έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρημένου ΕΚ αριθ. 461/2010) , άριστης ποιότητος
(όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα), κατάλληλα και αποδεκτά για τη χρήση για την οποία προορίζονται και θα
συνοδεύονται (για όποια από αυτά απαιτείται και δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες
οδηγίες) από δήλωση/πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις από
πιστοποιημένο δίκτυο-φορέα πιστοποίησης ή θα έχουν σήμανση CE. Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης του
οχήματος ή τμήματος αυτού από χρήση μη κατάλληλου ανταλλακτικού από μέρους του συνεργείου, θα
αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου και δωρεάν την επισκευή του οχήματος και την αντικατάσταση του μερών που
έχουν υποστεί βλάβη από την χρήση του μη κατάλληλου ανταλλακτικού.

δ. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού-ανταλλακτικού επήλθε φθορά στο
μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα του ΠΒΚ, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει όλες τις
δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση της
Επιτροπής Ελέγχου της σύμβασης, μπορεί να υποβληθεί πρόστιμο το οποίο οφείλει να καταβάλει ως
αποζημίωση προς το ΠΒΚ για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο ανάδοχος δεν καταβάλει το πρόστιμο
κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Η χρήση ανταλλακτικών τρίτων κατασκευαστών απαιτεί
την σύμφωνη γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής ή ΤΜΤΦ του ΠΒΚ.
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ε. Ότι διαθέτει το κατάλληλο (σε πλήθος και σε εκπαίδευση) προσωπικό για τις εργασίες
επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί, τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό σε
κατάλληλο και αδειοδοτημένο χώρο (συνεργείο) και ότι εγγυάται την άμεση διάθεση ανταλλακτικών, ώστε να
είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στο ΠΒΚ.

στ. Ο χρόνος εγγύησης των εργασιών και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών δεν μπορεί να
μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης της σχετικής εργασίας ή της τοποθέτησης
του εξαρτήματος/ανταλλακτικού, όπως αποδεικνύεται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις παραλαβής, και θα
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο της συγγραφής υποχρεώσεων της
παρούσας. Καθ' όλον τον χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει με δική του δαπάνη
οποιαδήποτε βλάβη παρουσιασθεί λόγω πλημμελούς εργασίας του, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται σε
ευθύνη του. Επίσης, η εγγύηση αυτή νοείται ως η χωρίς χρέωση άμεση επισκευή οχήματος ή μηχανικού
μέρους που καταρχήν επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της
εγγύησης.

Άρθρο 7
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

1. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει:

α. Ανά πάσα στιγμή να διαθέτουν το κατάλληλο (σε πλήθος και σε εκπαίδευση προσωπικό) για
την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης-επισκευής της κατηγορίας που συμμετέχει και τουλάχιστον:

(1) Δύο (2) ειδικευμένους εργαζόμενους (τεχνίτες), αν συμμετέχει στις κατηγορίες (Α),
(Β), (Γ) ή (Δ) Προσθήκης «2» της παρούσης.

(2) Έναν (1) ειδικευμένο εργαζόμενο (τεχνίτη), αν συμμετέχει στις κατηγορίες (Ε), (ΣΤ), (Ζ)
ή (Η) Προσθήκης «2» της παρούσης.

β. Ανά πάσα στιγμή να διαθέτουν κατάλληλο, οργανωμένο, στεγασμένο και αδειοδοτημένο
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία χώρο, για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης-επισκευής της
κατηγορίας που συμμετέχει.

γ. Ανά πάσα στιγμή να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και να μπορούν υπεύθυνα να αναλάβουν
την εκτέλεση όλων των εργασιών επισκευής- συντήρησης της κατηγορίας/ομάδας που συμμετέχουν και για
όλα τα οχήματα-μηχανήματα ή υπερκατασκευές της μελέτης που αφορά η κατηγορία αυτή.

δ. Ανα πάσα στιγμή να διαθέτουν οργανωμένη αποθήκη ανταλλακτικών και παρακαταθήκη
ανταλλακτικών άμεσης ανάγκης και να εγγυώνται σε κάθε περίπτωση την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών
που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης - επισκευής της κατηγορίας που συμμετέχουν
και για όλα τα οχήματα - μηχανήματα ή υπερκατασκευές που ανήκουν σε αυτήν ώστε να είναι συνεπείς στις
υποχρεώσεις του απέναντι στο ΠΒΚ εντός 48ωρου από την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του ΠΒΚ.

ε. Ανά πάσα στιγμή να διαθέτουν όχημα κινητού συνεργείου πλήρως εξοπλισμένο για μετάβαση
και αποκατάσταση βλαβών, εφόσον είναι δυνατή.

στ. Να διαθέτουν την εγκατάσταση του συνεργείου, ανεξάρτητα από την έδρα της κάθε
επιχείρησης, εντός του Νομού Χανίων.

ζ. Να διαθέτουν πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης (ασφαλιστήριο), κατ’ ελάχιστον για
κάλυψη κινδύνων πυρός και κλοπής για την επιχείρηση που θα καλύπτει τα προς επισκευή οχήματα-
μηχανήματα κλπ που θα βρίσκονται για εκτέλεση εργασιών εντός των εγκαταστάσεων. Το πιστοποιητικό θα
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πρέπει να είναι εν ισχύ και οφείλει να προβαίνει εγκαίρως σε ανανεώσεις των σχετικών ασφαλιστήριων
συμβολαίων και αποκλείεται κάθε περίπτωση να μείνει ανασφάλιστο όχημα ή μηχάνημα προς επισκευή-
συντήρηση εντός των εγκαταστάσεών της τουλάχιστον για κινδύνους πυρός και κλοπής.

η. Να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015 από διαπιστευμένο φορέα στα πεδία των
εργασιών της παρούσας συμφωνίας – πλαίσιο.

Άρθρο 8
Κριτήριο ανάθεσης συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο («εκτελεστικές συμβάσεις»)

1. Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας
– πλαίσιο. Ειδικότερα, η ανάθεση της σύμβασης γίνεται στον οικονομικό φορέα του οποίου η προσφορά
αξιολογήθηκε ως η καλύτερη με βάση το κριτήριο ανάθεσης που προβλέπεται στη συμφωνία-πλαίσιο.
2. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών
τους στη συμφωνία-πλαίσιο ότι στην περίπτωση που πρόκειται για συμβάσεις, οι απαιτήσεις των οποίων σε
σχέση με την τιμή μεταβάλλονται στο χρόνο (τιμοκατάλογοι ανταλλακτικών κατασκευαστών, εισαγωγέων ή
επίσημων αντιπροσώπων) το ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής των εκάστοτε ισχυόντων ως ανωτέρω
τιμοκαταλόγων που προσέφερε ο κάθε συμμετέχων με την αρχική προσφορά του παραμένει σταθερό και
αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας – πλαισίου.
3. Επισημαίνεται ότι: Η αναθέτουσα αρχή έχει την ευχέρεια να επιλέξει εάν θα χρησιμοποιήσει τελικά τη
συμφωνία-πλαίσιο ή θα προβεί σε χωριστή διαγωνιστική διαδικασία και για τον λόγο αυτό οι οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δύναται να γνωρίζουν εξ’ αρχής εάν τελικά θα τους
ανατεθεί κάποιο συμβατικό αντικείμενο.
4. Επίσης διευκρινίζεται ότι οι ποσοστιαίες επί τοις εκατό (%) εκπτώσεις που προσέφερε ο κάθε πάροχος
με την υποβολή της προσφοράς του στον διαγωνισμό ή με την προσφορά του ανά συγκεκριμένη εργασία
(τόσο για τις εργασίες όσο και για τα ανταλλακτικά) θα εφαρμόζονται αντίστοιχα και στην τιμολόγηση όλων
των σχετικών εργασιών, έστω και αν αυτές δεν περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη, και όλων των
χρησιμοποιηθέντων ανταλλακτικών (τόσο στις τιμές των τιμοκαταλόγων των επίσημων εταιρειών κατασκευής
ή εισαγωγής-αντιπροσωπείας όσο στις τιμές των τιμοκαταλόγων τυχόν τρίτων κατασκευαστών, κατόπιν
εγκρίσεως της σχετικής Επιτροπής).
5. Όλες οι τιμές (εργασιών και ανταλλακτικών) συμπεριλαμβάνουν αντίστοιχα την αξία της εργασίας ή
του ανταλλακτικού καθώς και κάθε επιβάρυνση (φόρους, δασμούς, κρατήσεις, μεταφορικά, εισαγωγή από
εξωτερικό κλπ) ή άλλη νόμιμη δαπάνη από την έγκριση της εργασίας ή ανταλλακτικού και έως την τελική
παράδοση. Όλες οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Οι τιμές εργασιών (εργατοώρα μελέτης και προσφοράς
αντίστοιχα) ισχύουν έως τη λήξη της σύμβασης και δεν θα επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση ή
αναπροσαρμογή σε όλη τη διάρκειά της.
6. Για την κοστολόγηση των ανταλλακτικών (προ έκπτωσης) χρήζουν εφαρμογής οι ισχύοντες επίσημοι
τιμοκατάλογοι των αντίστοιχων εταιρειών κατασκευής/εισαγωγής των οχημάτων- μηχανημάτων της μελέτης.

Άρθρο 9
Συντήρηση - Επισκευή Οχημάτων & Εργασίες

1. Τα οχήματα-μηχανήματα του ΠΒΚ εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ και κινούνται
καθημερινά εντός του Νομού Χανίων αλλά και σε διαδρομές εκτός του Νομού. Ως εκ τούτου το κάθε όχημα
δύναται να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή είτε στις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ, είτε σε σημείο εντός των ορίων του
Ν. Χανίων είτε σε ελάχιστες περιπτώσεις εκτός του Νομού.
2. Επιβάλλεται η άμεση και ταχεία εκτέλεση των σχετικών εργασιών επισκευής και συντήρησης από
πλευράς των παρόχων, ώστε να είναι όλα τα οχήματα έτοιμα και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Στις
περισσότερες των περιπτώσεων ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε σαρανταοκτώ (48) ώρες (εκτός
από τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες) από την υπογραφή του συμφωνητικού, εκτός και αν ορίζεται
διαφορετικά στην εκάστοτε έγγραφη εντολή επισκευής, λόγω της έκτασης και της σοβαρότητας της βλάβης.
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3. Επίσης επιβάλλεται οι εγκαταστάσεις των συνεργείων όλων των παρόχων να βρίσκονται, ανεξάρτητα
από την έδρα της κάθε επιχείρησης, εντός του Νομού Χανίων, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση μεταφορά του
οχήματος-μηχανήματος, η δυνατότητα μετάβασης στο εκάστοτε συνεργείο των αρμοδίων τεχνικών του ΠΒΚ
και των μελών της αρμόδιας επιτροπής του ΠΒΚ για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της διαδικασίας
επισκευής του οχήματος με τα μικρότερα δυνατά κόστη και η ταχύτερη παράδοση για επαναλειτουργία μετά
την συντήρηση-επισκευή.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση οχημάτων ή μηχανημάτων τα οποία είναι ακινητοποιημένα
από βλάβη στις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ ή στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων, μετά από συνεννόηση με το
ΠΒΚ και εάν αυτό είναι εφικτό, να τα επισκευάζει στους χώρους αυτούς από τεχνικούς του και με δικά του
εργαλεία, όργανα και συσκευές. Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει χωρίς καθυστέρηση στην εκτέλεση των
εργασιών επισκευής των οχημάτων-μηχανημάτων με τα απαραίτητα ανταλλακτικά και να τα παραδίδει
επισκευασμένα μέσα στο χρονικό όριο συνήθως των σαρανταοκτώ (48) ωρών ή αν καθορίζεται διαφορετικά
ανά περίπτωση.
5. Στην περίπτωση έκτακτων βλαβών, ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να μεταβεί ανά πάσα
στιγμή σε όλη την έκταση της ανωτέρω περιοχής προς έλεγχο για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών
συντήρησης ή επισκευής του κάθε οχήματος ή μηχανήματος εφόσον είναι δυνατή. Για τον λόγο αυτό θα
πρέπει ο ανάδοχος να διαθέτει όχημα κινητού συνεργείου πλήρως εξοπλισμένο για να επεμβαίνει άμεσα για
τις αποκαταστάσεις έκτακτων, βλαβών (εφόσον είναι δυνατή η αποκατάστασή τους) εντός τριών (3) ωρών,
εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, από την εκάστοτε ειδοποίηση της υπηρεσίας.
6. Εάν η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί άμεσα από το συνεργείο του αναδόχου ή υπό την
επίβλεψή του, τότε το όχημα θα μεταφέρεται ανά πάσα στιγμή με δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου από τις
εγκαταστάσεις του ΠΒΚ ή από οποιοδήποτε άλλο σημείο εντός της προαναφερόμενης περιοχής, προς τον
αντίστοιχο συμφωνηθέντα χώρο επισκευής και συντηρήσεως από την γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας
οποιαδήποτε ημέρα συμβεί αυτό (εκτός από τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες). Για την εξασφάλιση
της άμεσης διάγνωσης και ταχύτερης παροχής των σχετικών υπηρεσιών επισκευής η περισυλλογή και
μεταφορά του οχήματος από οποιοδήποτε ως ανωτέρω σημείο προς το συνεργείο του παρόχου θα γίνεται
εντός έξι (6) ωρών, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, από την εκάστοτε ειδοποίηση της υπηρεσίας.
7. Γενικά, ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη - τεχνογνωσία), όποτε
απαιτείται, προς το προσωπικό του ΠΒΚ για την επισκευή οχημάτων στις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ,
προσφέροντας και τα τυχόν απαραίτητα ανταλλακτικά.
8. Ο πάροχος υποχρεούται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και να αναλάβει με δικά του μέσα και δαπάνες
την μεταφορά του κάθε οχήματος-μηχανήματος στο συνεργείο του για τον έλεγχο και την αποκατάσταση της
βλάβης, στην περίπτωση που το όχημα ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή ατυχήματος στις εγκαταστάσεις του
ΠΒΚ ή στον δρόμο, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή που δεν κρίνεται από την υπηρεσία ασφαλής ή δυνατή η
μεταφορά του με οδήγηση του οχήματος.
9. Στην διάρκεια όπου το όχημα βρίσκεται στον χώρο του παρόχου, αυτός είναι κύρια και αποκλειστικά
υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι
παράδοσης αυτού και το ΠΒΚ διατηρεί το δικαίωμα για αποζημίωση, μερική ή ολική για το ζημιωθέν όχημα.
10. Τα παραδοτέα (οχήματα από επισκευή ή συντήρηση, εξαρτήματα κλπ) θα παραδίδονται στην
Επιτροπή του ΠΒΚ από τις εγκαταστάσεις του παρόχου.
11. Γενικά τα όποια κόστη μετακίνησης και μεταφοράς απαιτηθούν (μόνο λόγω ακινησίας οχήματος –
μηχανήματος) προκειμένου για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας βαρύνουν τον πάροχο.
12. Τα οχήματα του ΠΒΚ παρουσιάζουν έκτακτα προβλήματα-βλάβες, όπως φθορές στον κινητήρα, στο
κιβώτιο ταχυτήτων, στο σύστημα πέδησης, στις αναρτήσεις, στα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά συστήματα, στα
υδραυλικά και ελαιοδυναμικά κυκλώματα, στις υπερκατασκευές, στα τμήματα φανοποιίας κ.α., οι οποίες
χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση.
13. Με τον όρο αποκατάσταση των βλαβών εννοούμε τη διαδικασία από την παραλαβή του οχήματος
[στην έδρα του αναδόχου για τα λειτουργικά μέσα ή από οποιοδήποτε σημείο που βρίσκεται το όχημα και την
μεταφορά του στις εγκαταστάσεις του αναδόχου (για τα ακινητούντα μέσα)] και την αποκατάσταση της
βλάβης (π.χ. επισκευή μηχανικών μερών, εργασίες φανοποιείας, βαφή οχήματος, πλύσιμο οχημάτων κατά την
διάρκεια αποκατάσταση της βλάβης κλπ) και την παράδοσή του στην επιτροπή του ΠΒΚ στην έδρα του
αναδόχου, έτοιμου σε πλήρη λειτουργία.
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14. Ο προγραμματισμός, ο έλεγχος των προληπτικών συντηρήσεων και ρυθμίσεων καθώς και η
αποκατάσταση των βλαβών που θα προκύπτουν θα γίνεται από το τεχνικό προσωπικό του αναδόχου σε
συνεργασία με την Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης και τον τεχνικό οχημάτων του ΠΒΚ.
15. Η αναγκαιότητα της προληπτικής συντήρησης (επιθεώρηση, προγραμματισμός συντηρήσεων και
επισκευές των οχημάτων με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά) σχετίζεται με την απαίτηση για αύξηση του
χρόνου λειτουργίας του εξοπλισμού μέσω της καθιέρωσης ενιαίου και συστηματικού προγράμματος
συντήρησης, (όπως ορίζει ο κατασκευαστής) καθώς αυτή κρίνεται απαραίτητη για την πληρέστερη διάθεση
των οχημάτων και αποφυγή κοστοβόρων βλαβών.
16. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει διαρκώς το αναγκαίο προσωπικό για έκτακτες αποκαταστάσεις
βλαβών αλλά και τη διενέργεια του ελέγχου και προγραμματισμού των συντηρήσεων, ώστε να διατηρείται σε
ικανοποιητικό επίπεδο ο αριθμός των διαθέσιμων οχημάτων.
17. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα διενεργεί (απαραιτήτως) προληπτική συντήρηση κάθε οχήματος –
μηχανήματος και κυρίως των κάτωθι σημείων :

α. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές πλαισίων και φέρουσας κατασκευής οχημάτων μετά των
παρελκόμενων διατάξεων και μηχανισμών αυτών.

β. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές υπερκατασκευών, ενισχυτικών πλαισίων,
συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανισμών και συστημάτων που διέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία
τους.

γ. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων ανάρτησης, μ' όλα τα παρελκόμενα αυτών.
δ. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές υδραυλικών και ελαιοδυναμικών συστημάτων οχημάτων,

υποσυστημάτων, μηχανισμών και παρελκόμενων αυτών (μέλη μηχανισμού, αρθρώσεις, έμβολα, γάντζοι,
κυκλώματα πάσης φύσεως, χειριστήρια, ασφάλειες κλπ).

ε. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές χειριστηρίων, οργάνων ελέγχου, αυτοματισμών πάσης
φύσεως, σχετικών με τη λειτουργία των οχημάτων, εντός του θαλάμου οδήγησης και σε άλλη θέση
βρίσκονται.

στ. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων πέδησης και των παρελκόμενων αυτών (υλικά
τριβής, επιφάνειες πέδησης, υδραυλικό κύκλωμα πέδησης κλπ)

ζ. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων κλιματισμού, ελέγχου και διάχυσης αέρα στο
θάλαμο οδήγησης.

η. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές κινητήρων και των παρελκόμενων αυτών.
θ. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων μετάδοσης κίνησης και των παρελκόμενων

αυτών  (συμπλέκτης, κιβώτιο ταχυτήτων, καντράν, διαφορικό κλπ)
ι. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων οδηγήσεως και των παρελκόμενων αυτών

(τιμόνι, κρεμαγιέρα, κυκλώματα, σύνδεσμοι κλπ)
ια. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών διατάξεων και

οργάνων καθώς και των παρελκόμενων αυτών.
18. Στους γενικούς ελέγχους θα διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες από τα τεχνικά εγχειρίδια και
οδηγίες του κατασκευαστή συντηρήσεις, ρυθμίσεις κλπ, και θα αντιμετωπίζονται και όσα εκ των
προβλημάτων παρέμεναν τυχόν σε εκκρεμότητα από τα προηγούμενα επίπεδα συντηρήσεων και όσες
επισκευές είχαν κριθεί ότι δεν ήταν επείγουσες.
19. Στην Προσθήκη ΙΙΙ της παρούσας αναφέρονται λεπτομερώς οι κυριότερες εργασίες που θα
προκύψουν. Οι προαναφερόμενες βασικές κατηγορίες-ομάδες επισκευών και οι επιμέρους ενδεικτικές
εργασίες δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους επισκευής η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί. Ο
πίνακας περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργατοώρες για τον υπολογισμό του ενδεικτικού κόστους κάθε
εργασίας, χωρίς ΦΠΑ, και χωρίς την δαπάνη των ανταλλακτικών.
20. Στα αντικείμενα της αποκατάστασης βλαβών και της προληπτικής συντήρησης που αναλαμβάνει ο
ανάδοχος, συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση οποιουδήποτε ανταλλακτικού (αναλώσιμου ή μη) τόσο για
τα πλαίσια όσο και για τις υπερκατασκευές.
21. Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τηρεί καρτέλες των επισκευών, συντηρήσεων που πραγματοποιεί
για κάθε όχημα, οι οποίες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας καθώς και σε ψηφιακή και επεξεργάσιμη
μορφή κατάλογο με τα χρησιμοποιούντα ανταλλακτικά, τα οποία θα παραδίδονται στο ΠΒΚ για περεταίρω
διαχειριστική τακτοποίηση.
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22. Ρητή υποχρέωση είναι επίσης η έγκαιρη παραγγελία και ύπαρξη / διατήρηση επαρκούς αποθέματος
ανταλλακτικών έτσι ώστε όλες οι απαιτούμενες εργασίες να γίνονται απρόσκοπτα και χωρίς καμία
καθυστέρηση ή έλλειψη.
23. Το πρόγραμμα με τις λεπτομέρειες συντήρησης που ορίζει ο κατασκευαστής, θα καταρτίζεται αρχικά
από τον ανάδοχο με γνώμονα την επίτευξη της βέλτιστης διαθεσιμότητας (ειδικά τις ημέρες αιχμής) και της
αξιοπιστίας του εν λόγω εξοπλισμού, με την ελάχιστη δυνατή όχληση της λειτουργίας του ΤΜΤΦ του ΠΒΚ.
Κατόπιν υποβάλλεται στο ΤΜΤΦ το οποίο το εγκρίνει ως έχει ή προτείνει τροποποιήσεις.
24. Στο αντικείμενο των ζητουμένων υπηρεσιών εντάσσεται και η υποχρέωση του αναδόχου να υποβάλει
εγκαίρως, έγγραφες επισημάνσεις στην Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης και στο ΤΜΤΦ για τυχόν
έκτακτες παρεμβάσεις που απαιτούνται. Στον γενικό έλεγχο καλής λειτουργίας εντάσσεται η υποχρέωση του
αναδόχου να εντοπίζει έγκαιρα οποιαδήποτε οπτική ή ακουστική ένδειξη δυσλειτουργίας. Σε περίπτωση
αναγκαιότητας άμεσης διακοπής της λειτουργίας του οχήματος ενημερώνει και προγραμματίζει τον χρόνο
παρέμβασης για την πρόληψη εκδήλωσης βλάβης.
25. Η εκτέλεση όλων των ζητούμενων εργασιών θα γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό του
αναδόχου. Στο αντικείμενο των υπηρεσιών εντάσσεται η υποχρέωση του αναδόχου να συντάσσει και να τηρεί
ηλεκτρονικό αρχείο (βάση δεδομένων) με όλα τα οχήματα που επισκευάζει – συντηρεί και στο οποίο να
καταγράφονται (με κωδικούς κατασκευαστή και το κόστος τους) όλες οι επισκευές και όλα τα
χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά–υλικά για κάθε επισκευή ή συντήρηση. Το αρχείο αυτό θα είναι διαθέσιμο
ανά πάσα στιγμή στην Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης και στο ΤΜΤΦ οι οποίοι θα έχουν τη
δυνατότητα αντιγραφής και επεξεργασίας των δεδομένων. Κατά τη διαδικασία των εργασιών οποιαδήποτε
ανταλλακτικά χρειασθούν θα καταγράφονται πριν τοποθετηθούν επί του οχήματος ή του μηχανικού μέρους
που επισκευάζεται, θα ελέγχονται από την αρμόδια επιτροπή του ΠΒΚ και η αξία τους θα προστίθεται στην
τιμή της εκτέλεσης της σχετικής εργασίας επισκευής ή συντήρησης.
26. Σε περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών, οι οποίες απαιτούν την επέμβαση οδικής βοήθειας ή περισυλλογής
ακινητοποιημένου οχήματος το ΠΒΚ μπορεί να ζητήσει την τεχνική υποστήριξη του αναδόχου χωρίς καμιά
προσαύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.
27. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης οι μειοδότες δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην
αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στην αποξήλωση των ανταλλακτικών, στη διάγνωση των
βλαβών, 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 αρμόδιας Επιτροπής και ΤΜΤΦ.

Άρθρο 10
Παράδοση – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

1. Τα οχήματα και μηχανήματα θα παραδίνονται με ευθύνη του αναδόχου στην επιτροπή του ΠΒΚ στην
έδρα του αναδόχου, επισκευασμένα, έτοιμα προς λειτουργία και απαλλαγμένα από κάθε εκκρεμότητα. Τα
χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά θα παραδίνονται τοποθετημένα στο επισκευασμένο όχημα, ενώ τα παλιά
ανταλλακτικά παραδίδονται στην Επιτροπή για αποχρέωση από το λογιστικό σύστημα του ΠΒΚ.
2. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με το άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
άρθρο 9 της παρούσας. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται
να παραστεί και ο ανάδοχος.
3. Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και
μηχανημάτων του ΠΒΚ θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες κάθε φορά ανάγκες, από την αρμόδια
Επιτροπή παραλαβής, η οποία και υποχρεούται στην ποσοτική εξέταση αυτών για την διαπίστωση της
συμμόρφωσης με τις ποσότητες στα αντίστοιχα δελτίο επισκευών, για την ποιοτική εξέταση αυτών για την
διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες προδιαγραφές και στον έλεγχο λειτουργικότητας του
οχήματος με πρακτική δοκιμή.
4. Η παραλαβή κατά τα ανωτέρω των προς παροχή υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής
αφορά:
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α. Την παροχή των εργασιών σύμφωνα με την ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης
των οχημάτων (σύμφωνα προς το «Δελτίο ή Εντολή Επιθεώρησης και Επισκευής οχήματος» εκδιδόμενο από
το ΤΜΤΦ) σε ιδιωτικό συνεργείο.

β. Την διαπίστωση της πλήρης και άρτιας εκτέλεσης των εργασιών αυτών καθώς και την
παραλαβή του οχήματος σε πλήρη λειτουργία.

γ. Την παραλαβή του επισκευασμένου οχήματος μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση
χρόνο.
5. Κατά την παράδοση και παραλαβή ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει ενυπόγραφο
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών.
6. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
7. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 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 ως άνω απόφασης, 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.
8. Εάν διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της μελέτης ή ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών
δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ, ο πάροχος είναι
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εντός
ορισθείσας προθεσμίας.
9. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 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.
10. Εάν ο πάροχος δεν συμμορφωθεί με την διαδικασία διαπίστωσης αποκλίσεων, ή αν παρέλθει η
οριζόμενη από την Υπηρεσία προθεσμία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε το ΠΒΚ μπορεί
να αγοράσει τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το
ελαττωματικό μέρος σε άλλο φορέα και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον
λογαριασμό της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να προβεί στην τακτοποίηση αυτών κατά τον προσφορότερο
τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
11. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου
219 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 11
Αποκατάσταση μη έντεχνης παροχής υπηρεσίας – Αντικατάσταση συμβατικών υλικών

1. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κακή ποιότητα εργασιών ή αστοχία υλικού, που δεν
οφείλεται σε φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση, ο ανάδοχος, χωρίς
αποζημίωση, οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη
που δεν οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους, εφόσον διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι η ποιότητα
του ανταλλακτικού δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή παρουσίαζε ελαττώματα.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση της υπηρεσίας ή δεν ενεργήσει εντός της
οριζόμενης προθεσμίας εφαρμόζονται οι νόμιμες κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Σε περίπτωση απόρριψης - επιστροφής των συμβατικών υλικών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 12
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

1. Ο χρόνος εγγύησης των εργασιών και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών δεν μπορεί να
μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης της σχετικής εργασίας ή της τοποθέτησης
του εξαρτήματος/ανταλλακτικού, όπως αποδεικνύεται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις παραλαβής. Καθ' όλον
τον χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει με δική του δαπάνη οποιαδήποτε βλάβη
παρουσιασθεί λόγω πλημμελούς εργασίας του, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται σε ευθύνη του. Επίσης, η
εγγύηση αυτή νοείται ως η χωρίς χρέωση άμεση επισκευή οχήματος ή μηχανικού μέρους που καταρχήν
επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης.
2. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην
προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
3. Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο πάροχος οφείλει, ύστερα από σχετική
ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΠΒΚ, να επανορθώνει το συντομότερο δυνατό (το χρονικό διάστημα
θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με την υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και
σοβαρότητα αυτής) μετά την ειδοποίηση της υπηρεσίας, κάθε βλάβη ή κακοτεχνία που παρουσιάζεται και
οφείλεται σε κακή ποιότητα εργασιών ή σε αστοχία υλικού και όχι σε φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του
κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση ή κακή συντήρησή του.
4. Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή
βλάβη που δεν οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Υπηρεσία
ότι η ποιότητα του ανταλλακτικού δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή παρουσίαζε
ελαττώματα.
5. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην
σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο
αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Άρθρο 13
Χρήση Απαιτούμενων Ανταλλακτικών

1. Λόγω της ποικιλομορφίας του στόλου των οχημάτων, του πλήθους των ειδών των εργασιών που θα
απαιτηθούν (πιθανές και απρόβλεπτες εργασίες, πολυπληθής γκάμα, έκταση επισκευών) έχει αποδειχθεί από
την εμπειρία μας ότι τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων,
μηχανημάτων και υπερκατασκευών βρίσκονται στο εμπόριο ως γνήσια (των επίσημων κατασκευαστών ή
εισαγωγέων/αντιπροσώπων - διανομέων του δικτύου διακίνησης ανταλλακτικών) και κάποια μόνο ως
«ανταλλακτικά του εμπορίου» (τρίτων κατασκευαστών).
2. Για κάθε επισκευή-συντήρηση οχήματος ή μηχανήματος της μελέτης τα χρησιμοποιούμενα
ανταλλακτικά θα είναι τα γνήσια ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται στους επίσημους τιμοκαταλόγους των
εταιρειών κατασκευής ή εισαγωγής των αντίστοιχων οχημάτων-μηχανημάτων της μελέτης ή που χρησιμοποιεί
και προτείνει ο κατασκευαστής του οχήματος .
3. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν γνήσια ανταλλακτικά (των εταιρειών κατασκευής ή εισαγωγής των
αντίστοιχων οχημάτων-μηχανημάτων) για οποιοδήποτε λόγο, ο µειοδότης δύναται να προτείνει προς έγκριση,
κατά την σύνταξη του «Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης» την χρήση ανταλλακτικών του εμπορίου
(ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών ιδίου τύπου και µε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα γνήσια
ανταλλακτικά).
4. Τα ανταλλακτικά αυτά θα πρέπει να είναι εφάμιλλα των γνήσιων ανταλλακτικών κατά την έννοια του
Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρημένου ΕΚ αριθ. 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι
διαλογής, όχι μεταχειρισμένα). Θα πρέπει να είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία
προορίζονται και να συνοδεύονται (για όποια από αυτά απαιτείται και δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης
αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες) από δήλωση/πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς όλες τις εφαρμοστέες
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απαιτήσεις από πιστοποιημένο δίκτυο-φορέα πιστοποίησης ή να έχουν σήμανση CE. Για την ύπαρξη των
πιστοποιητικών δεσμεύεται ο συμμετέχων με υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει με την προσφορά του. Η μη
απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιμα ή αντίστοιχου πιστοποιητικού
καταλληλότητας αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άμεσα από τον μειοδότη.
5. Ανταλλακτικά που δεν είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών-
αντιπροσώπων των οχημάτων - μηχανημάτων, απορρίπτονται. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η
χρήση μεταχειρισμένων ή εκ διαλογής ανταλλακτικών σε οποιαδήποτε επισκευή ή συντήρηση.
6. Ορισμός «γνήσιου ανταλλακτικού» σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 άρθρο 1 παρ.
1κ.: είναι τα «ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη
συναρμολόγηση του αυτοκινήτου οχήματος και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές και
διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήματος για την παραγωγή συστατικών μερών
ή ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο. Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην ίδια
γραμμή παραγωγής με τα εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι
πρόκειται για γνήσια ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα μέρη
είναι εφάμιλλης ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση του οικείου
αυτοκινήτου οχήματος και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του
κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήματος»
7. Ορισμός «ανταλλακτικού εφάμιλλης ποιότητας» σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002
άρθρο 1 παρ. 1κα.: «μόνον τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία
μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με τα συστατικά
μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχημάτων».
8. Στην τιμή του κάθε ανταλλακτικού, όπως αναγράφεται στους επίσημους τιμοκαταλόγους των
εταιρειών κατασκευής, θα εφαρμόζεται η επιμέρους έκπτωση που προσέφερε ο πάροχος για τα ανταλλακτικά
με την υποβολή της αρχικής προσφοράς του ή με την υποβολή της προσφοράς του ανά βλάβη (που σε κάθε
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αντίστοιχη αρχικά προσφερόμενη επιμέρους έκπτωση).
9. Οι ίδιες διαδικασίες θα ακολουθούνται και στην κοστολόγηση των τιμών των ανταλλακτικών του
εμπορίου. Σε κάθε περίπτωση χρήσης ανταλλακτικού η καταλληλότητα και η τιµή κόστους θα προεγκρίνεται
από την Επιτροπή ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων.
10. Σε κάθε περίπτωση οι πάροχοι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα πρέπει να είναι σε θέση να
αποδείξουν τη γνησιότητα ή την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών. Εάν κατά την
παραλαβή διαπιστωθεί ότι τα ανταλλακτικά δεν είναι τα γνήσια ή ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν
ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ, ο πάροχος είναι
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και εάν δεν
συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει η παραπάνω προθεσμία
και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε το ΠΒΚ μπορεί να προμηθευτεί τα καταστραφέντα ή
ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος σε άλλο ανάδοχο
και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον λογαριασμό εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
11. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή
άλλου μέχρι παράδοσης αυτών. Το ΠΒΚ έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί επισκευές με το προσωπικό του,
με παροχή τεχνικής υποστήριξης (επίβλεψη- τεχνογνωσία) από τον ανάδοχο.
12. Το συνεργείο (ανάδοχος) που θα εκτελεί την επισκευή, οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία τα
αντικατασταθέντα ανταλλακτικά Ο ανάδοχος μετά την πιστοποίηση της σχετικής επισκευής θα εκδίδει
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας ανταλλακτικών κατά περίπτωση.

Σμχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισκευή – συντήρηση όλων των οχημάτων-μηχανημάτων
της παρούσης με τις σχετικές υποχρεώσεις των παρόχων που απορρέουν από αυτήν είναι δεσμευτική και
είναι η ακόλουθη:

α. Το Γραφείο Κίνησης του Τµήµατος Μεταφορών του ΠΒΚ εκδίδει «Δελτίο - Εντολή
Επιθεωρήσεως και Επισκευής Οχήματος» προς τον Τεχνικό Οχημάτων του Τμήματος για το όχημα, στο οποίο
θα αναγράφεται περιληπτικά το είδος της συντήρησης ή επισκευής και αν είναι δυνατόν, οι αναγκαίες
εργασίες και ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν.

β. Ο Τεχνικός του ΤΜΤΦ εκδίδει «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής Οχήματος» με τις
τεχνικές διαπιστώσεις, τις απαιτούμενες εργασίες και τα ανταλλακτικά που τυχόν θα απαιτηθούν για την
επισκευή και αν δεν δύναται να επισκευάσει την συγκεκριμένη βλάβη, εκδίδει και «Βεβαίωση Αδυναμίας
Επισκευής», δεόντως αιτιολογημένη, βάσει της οποίας οι εργασίες θα ανατίθενται σε ιδιωτικό συνεργείο, με
μέριμνα της ΔΠΣ/Δ΄ΚΟΥ/ΠΒΚ. Στο «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής Οχήματος», το οποίο
υπογράφεται από τον Τεχνικό Οχημάτων του ΠΒΚ και τον Τμχη του ΤΜΤΦ, καταχωρείται απαραιτήτως και η
ένδειξη ότι οι εργασίες θα ανατεθούν σε ιδιωτικό συνεργείο, βάση της «Βεβαίωσης Αδυναμίας Επισκευής».

γ. Με μέριμνα του ΤΜΤΦ του ΠΒΚ, τα δύο ανωτέρω στοιχεία, ήτοι το «δελτίο τεχνικής
επιθεωρήσεως και επισκευής οχήματος» και η «βεβαίωση αδυναμίας επισκευής», τα οποία και αποτελούν
ουσιώδες δικαιολογητικά της εκάστοτε πραγματοποιούμενης δαπάνης, διαβιβάζονται υπηρεσιακά στη
ΔΠΣ/Δ΄ΚΟΥ/ΠΒΚ η οποία θα μεριμνά για την πρόσκληση προς τον ανάδοχο για συμπλήρωση της προσφοράς,
την ανάθεση των απαιτούμενων εργασιών επισκευής - συντήρησης και τη σύναψη της εκτελεστικής
σύμβασης για την εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών.

στ. Το ιδιωτικό συνεργείο (πάροχος), με λήψη της πρόσκλησης για συμπλήρωση της προσφοράς
του από το ΠΒΚ υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών (ή διαφορετικό αν κρίνει η υπηρεσία βάσει
της έκτασης και της σοβαρότητας της βλάβης), να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνική
επιθεώρησή του οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών,
εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. για την πιστοποίηση της βλάβης-επισκευής (με τα τυχόν ανταλλακτικά),

ζ. Στη συνέχεια ο πάροχος υποχρεούται να εκδώσει (εντός του ανωτέρω χρόνου) «Δελτίο
Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής του Οχήματος-Έκθεση διάγνωσης» με τις τεχνικές διαπιστώσεις που
έκανε κατά τον έλεγχο του οχήματος, όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που
απαιτούνται καθώς και τα τυχόν εξαρτήματα, ανταλλακτικά κλπ, και την αρχική κοστολόγηση τόσο των
εργασιών (με ανάλυση σε ώρες εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα εργατοωρών των ενδεικτικών
εργασιών της Συμφωνίας - Πλαίσιο και του αντίστοιχου κόστους μετά το ποσοστό της έκπτωσης που
προσέφερε) όσο και των ανταλλακτικών, λαμβάνοντας υπόψη τους επίσημους τιμοκαταλόγους των σχετικών
εταιρειών μετά το ποσοστό της έκπτωσης που προσέφερε, καθώς και τη συνολική δαπάνη.

η. Σε περίπτωση που οι απαιτούμενες εργασίες δεν προβλέπονται στον πίνακα της
παρούσας Συμφωνίας – Πλαίσιο με τις ενδεικτικές εργασίες, θα κοστολογούνται όπως ορίζει η παρούσα, με
την ίδια χρέωση ανά εργατοώρα (μετά το ποσοστό έκπτωσης του παρόχου). Το ανωτέρω δελτίο - έκθεση
διάγνωσης, μαζί με την οικονομική προσφορά του, ο πάροχος υποχρεούται να το υποβάλει εντός του
ανωτέρω χρονικού ορίου στην ΔΠΣ/Δ΄ΚΟΥ/ΠΒΚ. Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή της κάθε προσφοράς
του ο πάροχος οφείλει να καταθέσει επιπλέον εν’ ισχύ τα κάτωθι δικαιολογητικά:

(1) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

(2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

(3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση για τη
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

θ. Ακολούθως η Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης ελέγχει την προσφορά για την
έγκριση και την έκδοση της απόφασης για την ανάθεση από τη ΔΠΣ της συγκεκριμένης επισκευής ή
συντήρησης στο συγκεκριμένο συνεργείο. Η Επιτροπή, ενεργώντας προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος,



Σελίδα 54

ελέγχει την προσφορά και αν η κοστολόγηση των εργασιών ανά εργατοώρα συνάδει με τη βλάβη καθώς και
το κόστος και την ποιότητα των ανταλλακτικών, και αν είναι σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που έχουν καθοριστεί στη συμφωνία πλαίσιο.

ι. Η Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης δύναται να απευθυνθεί στους κατασκευαστές,
εισαγωγείς ή διανομείς του κάθε οχήματος, μηχανήματος ή υπερκατασκευής για έλεγχο και επιβεβαίωση των
προσφερόμενων τιμών. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένος να δεχτεί τις παρατηρήσεις της
Επιτροπής σε ότι αφορά την κοστολόγηση της επισκευής (εργασίες, εργατοώρες, ανταλλακτικά) και είτε να
συμμορφωθεί με αυτές είτε να μην τις αποδεχθεί και να αποσύρει την προσφορά του για την συγκεκριμένη
βλάβη.

ια. Αν κάποιο ανταλλακτικό πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό ή η επισκευή είναι μεγάλης
έκτασης και ο πάροχος δεν συμφωνεί με το χρονικό όριο εκτέλεσης εργασιών που καθόρισε η Επιτροπή, ο
Πάροχος θα πρέπει να προσδιορίσει τον αιτούμενο χρόνο επισκευής του οχήµατος κατά την συµπλήρωση του
«Δελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής-Έκθεσης Διάγνωσης». Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή θα
αξιολογήσει το αίτημά του και δύναται να προσφύγει σε έτερο ιδιωτικό συνεργείο, αν παρέχει τον χρόνο
εκτέλεσης των εργασιών που όρισε η Επιτροπή, καθόσον δεν υπάρχει αναπληρωματικός στόλος οχημάτων
του ΠΒΚ και πρέπει να επισκευάζονται και να τίθενται σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν.

ιβ. Κατόπιν της έγκρισης του «Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης-Έκθεσης Διάγνωσης» του
παρόχου και της αποδοχής της προσφοράς για την συγκεκριμένη εργασία, η ΔΠΣ εκδίδει σχετική «απόφαση
ανάθεσης και συντάσσεται και υπογράφεται εκτελεστική σύμβαση μεταξύ του ΠΒΚ και του Παρόχου για την
συγκεκριμένη εργασία επισκευής ή συντήρησης με τα τυχόν απαραίτητα ανταλλακτικά και με καθορισμό του
χρόνου επισκευής όπως έχει ορισθεί ανωτέρω. Ο πάροχος υποχρεούται να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες και
να αντικαταστήσει τα τυχόν ανταλλακτικά ή εξαρτήματά κλπ εντός του καθοριζόμενου στην συγκεκριμένη
σύμβαση χρονικού ορίου.

ιγ. Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εργασιών ο πάροχος θα συντάσσει το «Δελτίο
Επισκευής Οχήματος» με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της γενομένης
συντηρήσεως (ανάλυση σε ώρες εργασίας και συνολική δαπάνη) καθώς και των ανταλλακτικών που
χρησιμοποιήθηκαν με την αντίστοιχη δαπάνη τους και θα υποβάλλεται στην ανωτέρω Επιτροπή, καθώς
αποτελεί ουσιώδες δικαιολογητικό της εκάστοτε πραγματοποιούμενης δαπάνης.

ιδ. Μετά την επισκευή του οχήματος με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και την
παραλαβή του από την αρμόδια Επιτροπή, ο πάροχος εκδίδει σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή
προμήθειας ανταλλακτικών κατά περίπτωση. Τα χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά θα αναγράφονται
ξεχωριστά στο τιμολόγιο και θα εφαρμόζεται επί αυτών το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο πάροχος με
την προσφορά του.
2. Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε βλάβη ή προγραμματισμένη συντήρηση οχήματος
απαιτηθεί και τα παραπάνω έντυπα θα συνοδεύουν κάθε τιμολόγιο και θα υποβάλλονται στον Κλάδο
Οικονομικών υπηρεσιών ως συνοδευτικά δικαιολογητικά του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος πληρωµής.
3. Αν η Επιτροπή το θεωρεί σκόπιμο θα συντάσσεται σε κάθε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης,

Τεχνική Έκθεση η οποία θα προσυπογράφεται από τον πάροχο και την αρμόδια Επιτροπή και στην οποία θα
περιγράφονται αναλυτικά :

α. Η αρχική διάγνωση της βλάβης, έτσι όπως αυτή συνοδεύει το προς επισκευή όχημα από το
ΤΜΤΦ

β. Η ακριβής διάγνωση της βλάβης, έτσι όπως αυτή διαπιστώνεται από τον πάροχο και την
αρμόδια επιτροπή κατά τον λεπτομερή έλεγχο του οχήματος

γ. Οι αιτίες που προκάλεσαν τη βλάβη
δ. Η προτεινόμενη λύση αποκατάστασης της βλάβης με έμφαση στην αντικατάσταση ή επισκευή

των διαφόρων υποσυνόλων που απαρτίζουν το εκάστοτε μηχανικό ή άλλο μέρος
ε. Οι εργασίες που έγιναν, όπως αυτές προβλέπονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του

κατασκευαστή και η ανάλυσή τους ανά ώρα εργασίας.
στ. Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν λεπτομερώς, με έμφαση στο αν είναι τα γνήσια που

προτείνονται από τον κατασκευαστή ή από τους κατασκευαστές τους για τον σκοπό για τον οποίο
χρησιμοποιούνται ή εναλλακτικά, στην περίπτωση κατά την οποία τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά δεν
είναι τα γνήσια δικαιολόγηση της επιλογή και της χρησιμοποίησής τους από τον πάροχο.
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4. Επισημαίνεται ότι το ΤΜΤΦ του ΠΒΚ και η ανωτέρω Επιτροπή σε κάθε περίπτωση και κυρίως κατά τον
έλεγχο της καταλληλότητας και του κόστους εργασιών και ανταλλακτικών, διατηρούν το δικαίωμα :

α. Να εξετάζουν την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών και την καταλληλότητα
των προτεινόμενων ανταλλακτικών έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και να
διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών λειτουργία του κάθε οχήματος,
απευθυνόμενες στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του εκάστοτε τροχαίου υλικού το οποίο
προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή.

β. Να ελέγχουν τα δείγματα των προσφερόμενων ειδών και να στέλνουν αυτά κατά την κρίση
τους σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών µε δαπάνη των
παρόχων

γ. Να μεταβαίνουν ανά πάση στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, στις εγκαταστάσεις του
παρόχου (συνεργείο) και να ελέγχουν αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που είχε περιγράψει και
βεβαιώσει με την υποβολή της προσφοράς του και επίσης να ελέγχουν αν βρίσκεται το προς επισκευή όχημα
εντός των εγκαταστάσεων του συνεργείου - να παρευρίσκονται στο συνεργείο του παρόχου κατά τον έλεγχο
για την διαπίστωση της βλάβης και κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

δ. Να πραγματοποιούν έρευνα στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, είτε αρχικά
είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης, τόσο για τις εργασίες όσο και για τα ανταλλακτικά και
εξαρτήματα, καθώς επίσης και να αμφισβητούν οποιασδήποτε προσφερόμενη τιμή του παρόχου,
υποβάλλοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία και δεσμεύουν τον πάροχο για την αποδοχή της.

ε. Να διασταυρώνουν το χρόνο τιμολόγησης, των ωρών εργασίας και της τιμής των
ανταλλακτικών, σε σχέση µε το βιβλίο εισερχομένων - εξερχομένων οχημάτων του αναδόχου, εφόσον το
βιβλίο αυτό βρίσκεται σε ισχύ από την κείμενη φορολογική νοµοθεσία και εφόσον το κρίνουν απαραίτητο,
μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης ή συντήρησης από τον πάροχο και τη σύνταξη του Δελτίου
Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος-Έκθεσης Διάγνωσης, να μην προχωρήσουν στην αποκατάσταση αυτής και
στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον πάροχο η αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της
βλάβης, αφού ο ανάδοχος παραδώσει στο ΠΒΚ το ελεγμένο όχημα στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.
5. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν κάποιες από
τις παραπάνω προϋποθέσεις ή από όσες άλλες αναφέρονται αναλυτικά στα αντίστοιχα άρθρα των
συγγραφών υποχρεώσεων ή αν δεν τηρούνται από τον πάροχο οι υποχρεώσεις που αναγράφονται στους
όρους διακήρυξης το ΠΒΚ μπορεί να κηρύξει τον πάροχο έκπτωτο.

Τχης (Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΧΡΟΝ/ΓΙΑ
1ης

ΑΔΕΙΑΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ M/S GLE 300D ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDC1671191A113377 2020
2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ M/S C200 ΒΕΝΖΙΝΗ WDD2050421F300708 2016
3 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ M/S C200 ΒΕΝΖΙΝΗ WDB2030421A899598 2006
4 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ VW PASSAT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WVWZZZ3CZHE095147 2016
5 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ VW PASSAT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WVWZZZ3CZKE017343 2018
6 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ VW PASSAT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WVWZZZ3CZ7E233158 2007
7 ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ VW CADDY ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WV2ZZZ2KZDX133911 2013
8 ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ VW CADDY ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WV2ZZZ2KZDX137327 2013
9 ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ VW CADDY ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WV2ZZZ2KZGX054143 2015

10 ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ VW CADDY ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WV2ZZZ2KZGX054333 2015
11 ΜΙΚΡΟΛ. 9ΘΕΣΙΑ VW TRANSPORTER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WV2ZZZ7HZ9H112738 2009
12 -«- VW TRANSPORTER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WV2ZZZ7HZBX012257 2011
13 -«- VW TRANSPORTER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WV2ZZZ7HZBX012255 2011
14 -«- VW TRANSPORTER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WV2ZZZ7HZCH130248 2012
15 -«- VW TRANSPORTER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WV2ZZZ7HZCH130038 2012
16 -«- VW TRANSPORTER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WV2ZZZ7HZCH130751 2012
17 -«- VW TRANSPORTER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WV2ZZZ7HZCH130554 2012
18 -«- VW TRANSPORTER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WV2ZZZ7HZGX009701 2016
19 -«- VW TRANSPORTER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WV2ZZZ7HZHX014050 2016
20 -«- VW TRANSPORTER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WV2ZZZ7HZJH189754 2018
21 -«- VW TRANSPORTER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WV2ZZZ7HZJH188871 2018
22 ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ VW TIGUAN ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WVGZZZ5NZBW563192 2011
23 ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ VW TIGUAN ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WVGZZZ5NZBW565244 2011
24 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ VW TRANSPORTER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WV1ZZZ75ZPX019924 2013
25 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ VW TRANSPORTER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WV1ZZZ7JZDX019926 2013

26 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝ
Ο

MERCEDES
SRINTER 513 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9062531N492193 2010

27 ΚΑΝΤΙΝΑ VW CRAFTER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WV1ZZZ2EZA6025099 2010

28 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ MERCEDES VITO
111 CDI ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDF63960313105469 2005

29 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ MERCEDES
SPRINTER 316 CDI ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9036621R720760 2005

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 20ΘΕΣΙΑ ΚΑΙ 50ΘΕΣΙΑ

30 20ΘΕΣΙΑ MERCEDES BENZ
SPRINTER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB90665715941871 2014

31 20ΘΕΣΙΑ MERCEDES BENZ
SPRINTER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9066571P198752 2015

32 20ΘΕΣΙΑ MERCEDES BENZ
SPRINTER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9066571P313514 2016

33 50ΘΕΣΙΑ MERCEDES BENZ
OHL 1627/57 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB396471Z903651 1996

34 50ΘΕΣΙΑ MERCEDES 15RHD
TOURISMO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WEB63203613250739 2009

35 50ΘΕΣΙΑ MERCEDES 15RHD
TOURISMO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WEB63242013277462 2017

36 50ΘΕΣΙΑ MERCEDES 15RHD
TOURISMO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WEB41054013280060 2018
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΧΡΟΝ/ΓΙΑ
1ης

ΑΔΕΙΑΣ
ΦΟΡΤΗΓΑ

37 ΦΟΡΤΗΓΑ MERCEDES 1114. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB67501215716746 1992
38 ΦΟΡΤΗΓΑ MERCEDES 1114. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB6750121575729 1992
39 ΦΟΡΤΗΓΑ MERCEDES ATEGO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9670041L892354 2014
40 ΦΟΡΤΗΓΑ MERCEDES ATEGO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9670041O154114 2017
41 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ MERCEDES 1935 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB65617215473543 1990
42 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ MERCEDES 1844 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9040321L482544 2010
43 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ MERCEDES 1844 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9340321L482543 2010
44 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ MERCEDES 1951 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB96340310397853 2019

45 ΥΔΡΟΦΟΡΟ STEYR 1291 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 615671394 1986

46 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡ
Ο MERCEDES 1833 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9505031L483549 2010

47 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡ
Ο STEYR 1291 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1291-077-1206/14 1989

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

48 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ
5Τ HYUNDAI 50DA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ HHKHFV18CF0000140 2015

49 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ
5Τ HYSTER C500 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ F5A1850G/86320758/678

5 1986

50 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ
15Τ DOOSAN D160S ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ LQ-00360 2010

51 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES 709D ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB669002-1N-007300 1995
52 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CASE ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 580G3937925 1985
53 ΣΑΡΩΘΡΟ BUTCHER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΕΒ50CS1088100244 2008
54 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ MERCEDES 709D ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB6743181K324947 1998
55 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ MERCEDES 2629 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB65913415474200 1990
56 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ELECHO SHUTLE ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ L4F2558K8F0090082 2008
57 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ STEYR 13521 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ VAN1321YY67YY-1602 2002
58 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ STEYR 32529 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ VΑΝ2628ΥΥ42ΥΥ2672 1993
59 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ STEYR ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1491-416-1288-12 1989

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα ανωτέρω οχήματα δύναται ν’ αντικατασταθούν με οχήματα άλλου κατασκευαστή, ισοδύναμου τύπου –
κατηγορίας.

Τχης (Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΤΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ, Κ.Α)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

ΜΕΣΑΙΑ< 5tn ΜΕΓΑΛΑ≥ 5tn

1. Συντήρηση και επισκευή κινητήρα
1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 4 6
2 Εφαρμογή κουζινέτων 2 4
3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 4 5
4 Πλάνισμα καπακιού 4 5
5 Πλάνισμα κορμού κινητήρα 4 5
6 Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή 2 3
7 Αντικατάσταση χιτωνίων 3 4
8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και

εφαρμογή
2 3

9 Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου
και εφαρμογή

2 3

10 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 2 3
11 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 2 3
12 Φλάντζες τσιμούχες 2 3
13 Ελατήρια 2 3
14 Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 2 3

15 Ρύθμιση βαλβίδων 2 3
16 Αλλαγή αντλία νερού 2 3
17 Έλεγχος – επισκευή αντλίας καυσίμου 4 5
18 Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 3 4
19 Επισκευή υπερσυμπιεστή 5 6
20 Αλλαγή φίλτρων λαδιού, αέρα, πετρελαίου

ή βενζίνης
1 1

21 Έλεγχος καυσαερίων 2 3
22 Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση 3 4
23 Επισκευή ψυγείου 5 6
24 Αλλαγή ιμάντα 1 1
25 Αντικατάσταση κολλάρου νερού 1 1
26 Εξαγωγή θερμοστατών και αλλαγή αυτών 1 1
27 SERVICE πετρελαιοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών

κινητήρα, αλλαγή φίλτρων (λαδιού, αέρα,
πετρελαίου, καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος
βαλβολινών σασμάν-διαφορικό, έλεγχος
εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων

3 3

28 SERVICE βενζινοκινητήρων-φυσ. αεριου:
Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων
(λαδιού, αέρα, βενζίνης, καμπίνας, τιμονιού),
έλεγχος βαλβολινών σασμάν-διαφορ.
έλεγχοςεμπρόσθιου
συστήματος, έλεγχος ιμάντων

3 3

2. Συντήρηση και επισκευή κιβωτίου ταχυτήτων
1 Αλλαγή φουρκέτες 3 4
2 Αλλαγή συγρονιζέ 3 4
3 Αλλαγή ρουλεμάν 3 4
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Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΤΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ, Κ.Α)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

ΜΕΣΑΙΑ< 5tn ΜΕΓΑΛΑ≥ 5tn

4 Αλλαγή γραναζιών 3 4
5 Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν,

γραναζιών
15 15

6 Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) 8 12
7 Φλάντζες τσιμούχες 5 6
8 Πρωτεύων άξονας κομπλέ 5 5
9 Δευτερεύων άξονας κομπλέ 5 3

10 Πρωτεύων- Δευτερεύων – Ενδιάμεσος άξονας 1 10
11 Σταυροί ταχυτήτων 7 11
12 Σταθερά ταχυτήτων 4 4
13 Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων 1 16

3. Συντήρηση και επισκευή συμπλέκτη
1 επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 3 4
2 επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 3 4

3 αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 7 9
4 Αντικατάσταση ζεύγους φερμουίτ 4 4
5 επισκευή δίσκου 3 4
6 επισκευή πλατώ 3 5
7 Αλλαγή φυσούνας 4 5

4. Συντήρηση και επισκευή διαφορικού
1 επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα

ρουλεμάν
10 15

2 επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων –
ημιαξονίων

6 8

3 φλάντζες τσιμούχες 4 5
5. Συντήρηση και επισκευή εμπρόσθιου συστήματος

1 ακραξόνιο 3 3
2 πείρος ακραξονίου 3 3
3 ρουλεμάν πείρων ακραξονίων 3 3
4 ακραξόνιο–πείρος ακραξονίου–ρουλεμάν

πείρων ακραξον.
6 8

5 ρουλεμάν– τσιμούχες μουαγιέ,ροδέλες, ροδέλες
μεταλλικ.

4 6

6 γλύστρες – κουζινέτα 8 8
7 τάπες πειροδακτυλίων 2 2
8 γρασσαδοράκια 2 2
9 αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας 3 4

10 έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης
(μηχανικός)

3 5

11 έλεγχος–επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 6 8
12 έλεγχος–επισκευή υδραυλικού ατέρμονα

τιμονιού
7 10

13 αντικατάσταση αντλίας τιμονιού 4 3
14 έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 3 4

6. Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πέδησης
1 έλεγχος δικτύου αέρος 1 1
2 έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 1 1
3 επισκευή κεντρικής βαλβίδας 3 3
4 επισκευή ξηραντήρα 3 4
5 Επισκευή δαγκάνας 4 5
6 μέτρηση συστήματος αέρος και πέδησης 4 4
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Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΤΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ, Κ.Α)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

ΜΕΣΑΙΑ< 5tn ΜΕΓΑΛΑ≥ 5tn

7 έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών 2 3
8 έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 3 4
9 έλεγχος – τορνίρισμα ταμπούρων 2 4

10 έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ
εμπρόσθιων τροχών

4 5

11 έλεγχος -αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών 4 5
12 λίπανση – αντικατάσταση ενός ρουλεμάν 2 3
13 τσιμούχες – δαχτυλίδια 2 3
14 Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων 3 4
15 Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων τροχών 2 3

16 Αλλαγή δύο ταμπούρων 3 5
17 Αλλαγή 4 ελατηρίων 3 4
18 Γενικό service συστηματος πεδησης

(τακτικος ελεγχος)
2 3

19 Γενικό service συστηματος πεδησης (ελεγχος
εξαμήνου)

2 3

20 Γενικό service συστηματος πεδησης (ετησιος
ελεγχος)

2 3

7. Συντήρηση και επισκευή αεροσυμπιεστών
1 στρόφαλος, ρουλεμάν, ελατήρια, κόφλερ

(σετ), δακτυλίδια, μπιέλες, σετ ελατήρια, σετ
φλάντζες

5 6

2 αντικατάσταση σκάστρα κόφλερ 3 4
3 σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής 2 3
4 σετ ελατήρια κόφλερ 2 3
5 βαλβίδα κόφλερ 2 3
6 χιτώνιο κόφλερ 2 3
7 φίλτρα 2 3

8. Συντήρηση και επισκευή αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)
1 αλλαγή αμορτισέρ 5 6
2 αλλαγή επισκευή σούστες 5 7
3 αλλαγή μπρακέτα 4 5
4 αλλαγή σινεμπλόκ 3 5
5 αλλαγή κόντρες κλπ. 4 6

9. Συντήρηση και επισκευή συστήματος εξαγωγης καυσαεριων
1 Αλλαγη καζανακι εξατμισης 5 7
2 Αλλαγη σπιραλ εξατμισης 3 4

10. Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών μερών
1 Γενική επισκευή µίζας 4 4
2 Αλλαγή µίζας 2 2
3 Γενική επισκευή και έλεγχος δυναµό –

αυτοµάτου
3 4

4 Αλλαγή δυναµό 2 2
5 Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 3 3
6 Αλλαγή φαναριών 1 1
7 Έλεγχος και επισκευή μίζας 4 4
8 Έλεγχος και επισκευή δυναμό 4 4
9 Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών 2 2

10 Έλεγχος και επισκευή φάρων 1 1
11 Έλεγχος και επισκευή φάρων 2 2



Σελίδα 61

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΤΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ, Κ.Α)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

ΜΕΣΑΙΑ< 5tn ΜΕΓΑΛΑ≥ 5tn

12 Έλεγχος και επισκευή μοτέρ και
μπράτσων υαλοκαθαριστήρ.

3 3

13 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων 4 4
14 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών 2 2
15 Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και

αιρκοντίσιον
6 6

16 Αντικατάσταση λαμπτήρων ½ ½
17 Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων ½ ½
18 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης 8 8
19 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης 8 8
20 Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας 1 1
21 Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν) 2 2
22 Αντικατάσταση φανών 1 1
23 Αλλαγη διακοπτη καλοριφερ 2 2
24 Ηλεκτρικα αντικαταστασης ψυγειου 3 3

25 Ηλεκτρικα επισκευης κινητηρα 4 4
11. Συντήρηση και επισκευή καμπίνας οχήματος

1 αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 3 4

2 αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 2 3
3 έλεγχος–επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας

ανύψωσ.
1 1

4 επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο
σασί

5 6

5 επισκευή καθισμάτων αέρος 3 4
6 επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 5 6
7 επισκευή αρθρώσεων θυρών 2 2
8 Αντικατάσταση ταπετσαρίας καθισματος οδηγου 2 2
9 Κατασκευή ταπετσαρίας καθισματος 4 4

10 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 2 2
11 αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω

μέρους καμπίνας
2 2

12 αντικατάσταση πατώματος καμπίνας 2 2
13 αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και

ταπετσαρίας, κατά περίπτωση
5 7

14 Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας 2 2
15 Αντικατάσταση μηχανισμού ανύψωσης τζαµιού

παραθυρ.
2 2

16 αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρας 2 2
17 Επισκευή κλειδαριάς 2 2
18 Αλλαγή σε λάστιχο παρµπρίζ 1 2
19 Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ οχηματων 2 3
20 Αλλαγη τσιμούχες στεγανοποίηση θυρων 1 1

21 Αντικατάσταση καθρέπτη µε µπράτσο 1/2 1/2



Σελίδα 62

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΤΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ, Κ.Α)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

ΜΕΣΑΙΑ< 5tn ΜΕΓΑΛΑ≥ 5tn

22 Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες,
πλαστ. μέρη

1 2

12. Συντήρηση και επισκευή οργανων ελεγχου ταχυτητας
1 Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου 1 1
2 Βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου 1 1
3 Αντικατάσταση ωρολόγιου ηλεκτρονικού

ταχογράφου
1 1

4 Επισκευή ψηφιακού ταχογράφου 1 1
5 Επισκευή χιλιομετρητή 1 1
6 Αντικατάσταση μπαταρίας VDO 1 1
7 Σφραγισμα - πιστοποιητικο ταχογράφου 1 1
8 Ελεγχος ταχυτητας & οδομετρου

ψηφ.ταχογραφου με ΗTC
1 1

9 Εργασια επισκευης πορτας (συρταρι)
ταχογράφου

1 1

10 Ελεγχος καλωδιωσης ψηφιακού ταχογράφου 1 1

11 Επισκευή συστηματος καταγραφης ταχυτητας
(βελονη)

1 1

12 Εργασια αντικαταστασης καλωδιωσης 1 1

13 Εργασια αντικαταστασης πλακετας ηλεκτρ.
ταχογράφου

1 1

14 Ελεγχος δοτη ταχογράφου Kitas 1 1

15 Εργασια αντικαταστασης προσοψης (καπακι)
ταχογράφου

1 1

16 Εργασια αντικαταστασης ακιδων εγγραφης 1 1
17 Εργασια αντικαταστασης δοτη ταχογράφου 1 1
18 Επισκευη συστηματος αυτοματου χρονων

εργασιας
1 1

13. Εργασίες καθαρισμού-πλυσιματος
1 Γενικό πλύσιμο μηχανής 1/2

2 Γενικό πλύσιμο εξωτερικών επιφανειών 1

3 Γενικο πλύσιμο καμπίνας 1/2

4 Λίπανση- γρασάρισμα στα προβλ. ειδικά σημεία
κάθε οχήμ.

1/2

14. Διάφορες Εργασίες
1 Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης 1/2



Σελίδα 63

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ Κ.Α)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

< 100 hp ≥ 100 hp
1. Συντήρηση και επισκευή κινητήρα

1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 4 6
2 Εφαρμογή κουζινέτων 2 4
3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 4 5
4 Πλάνισμα καπακιού 4 5
5 Πλάνισμα κορμού κινητήρα 4 5
6 Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή 2 3
7 Αντικατάσταση χιτωνίων 3 4
8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 2 3
9 Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου

και εφαρμογή
2 3

10 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 2 3
11 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 2 3
12 Φλάντζες τσιμούχες 2 3
13 Ελατήρια 2 3
14 Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 2 3
15 Ρύθμιση βαλβίδων 2 3
16 Αλλαγή αντλία νερού 2 3
17 Έλεγχος – επισκευή αντλίας καυσίμου 4 5
18 Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 3 4
19 Επισκευή υπερσυμπιεστή 5 6

20 Αλλαγή φίλτρων λαδιού, αέρα, πετρελαίου
ή βενζίνης

1 1

21 Έλεγχος καυσαερίων 2 3
22 Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση 3 4
23 Επισκευή ψυγείου 5 6
24 Αλλαγή ιμάντα 1 1
25 Αντικατάσταση κολλάρου νερού 1 1
26 Εξαγωγή θερμοστατών και αλλαγή αυτών 1 1
27 Αποσυναρμολόγηση– συναρμολόγηση, βαφή

κινητήρα σαρώθρων
3 4

28 Επισκευή ψυγείου 2 3

29 Γενικό service (τακτικος ελεγχος) 3 3
30 Γενικό service (ελεγχος εξαμήνου) 3 3

31 Γενικό service (ετησιος ελεγχος) 4 4

32 SERVICE πετρελαιοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών
κινητήρα, αλλαγή φίλτρων (λαδιού, αέρα,
πετρελαίου, καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος
βαλβολινών σασμάν-διαφορικό, έλεγχος
εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων

3 3



Σελίδα 64

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ Κ.Α)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

< 100 hp ≥ 100 hp
33 SERVICE βενζινοκινητήρων-φυσ. αεριου:

Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων
(λαδιού, αέρα, βενζίνης, καμπίνας, τιμονιού),
έλεγχος βαλβολινών σασμάν-διαφορ. έλεγχος
εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχοςιμάντων

3 3

2. Συντήρηση και επισκευή κιβωτίου ταχυτήτων
1 Αλλαγή φουρκέτες 4 4
2 Αλλαγή συγρονιζέ 4 4
3 Αλλαγή ρουλεμάν 4 4
4 Αλλαγή γραναζιών 4 4
5 Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν,

γραναζιών
15 15

6 Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) 8 12
7 Φλάντζες τσιμούχες 5 6
8 Πρωτεύων άξονας κομπλέ 5 5
9 Δευτερεύων άξονας κομπλέ 5 5

10 Πρωτεύων- Δευτερεύων – Ενδιάμεσος άξονας 10 10
11 Σταυροί ταχυτήτων 7 11
12 Σταθερά ταχυτήτων 4 4
13 Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων 4 4

3. Συντήρηση και επισκευή συμπλέκτη
1 επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 3 4

2 επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 3 4
3 αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 7 9
4 Αντικατάσταση ζεύγους φερμουίτ 4 4
5 επισκευή δίσκου 3 4
6 επισκευή πλατώ 3 5
7 Αλλαγή φυσούνας 4 5
8 αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν σαρωθρου 4 5

4. Συντήρηση και επισκευή διαφορικού
1 επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα

ρουλεμάν
10 15

2 επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων –
ημιαξονίων

6 8

3 φλάντζες τσιμούχες 4 5
4 Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα

ρουλεμάν σαρωθρ.
4 5

5. Συντήρηση και επισκευή εμπρόσθιου συστήματος
1 ακραξόνιο 3 3
2 πείρος ακραξονίου 3 3
3 ρουλεμάν πείρων ακραξονίων 3 3
4 ακραξόνιο–πείρος ακραξονίου–ρουλεμάν πείρων

ακραξον.
6 8

5 ρουλεμάν – τσιμούχες μουαγιέ,ροδέλες, ροδέλες
μεταλλικ.

4 6

6 γλύστρες – κουζινέτα 8 8
7 τάπες πειροδακτυλίων - -
8 γρασσαδοράκια - -
9 αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας 4 6



Σελίδα 65

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ Κ.Α)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

< 100 hp ≥ 100 hp
10 έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης

(μηχανικός)
4 6

11 έλεγχος–επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 6 8
12 έλεγχος–επισκευή υδραυλικού ατέρμονα τιμονιού 7 10
13 αντικατάσταση αντλίας τιμονιού 4 5
14 έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 4 4
15 αλλαγή ακραξώνιου 3 3
16 έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού

σαρωθρου
4 5

6. Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πέδησης
1 έλεγχος δικτύου αέρος 1 1
2 έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 1 1
3 επισκευή κεντρικής βαλβίδας 3 3
4 επισκευή ξηραντήρα 3 4
5 Επισκευή δαγκάνας 4 5
6 μέτρηση συστήματος αέρος και πέδησης 4 4
7 έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών 2 3
8 έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 3 4

9 έλεγχος – τορνίρισμα ταμπούρων 2 4
10 έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ

εμπρόσθιων
τροχών

4 5

11 έλεγχος -αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών 4 5
12 λίπανση – αντικατάσταση ενός ρουλεμάν 2 3
13 τσιμούχες – δαχτυλίδια 2 3
14 Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων 3 4

15 Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων τροχών 2 3
16 Αλλαγή δύο ταμπούρων 3 5
17 Αλλαγή 4 ελατηρίων 3 4
18 έλεγχος δικτύου αέρος σαρωθρων 1 2
19 έλεγχος κεντρικής βαλβίδας σαρωθρων 1 2
20 Γενικό service συστηματος πεδησης (τακτικος

ελεγχος)
2 3

21 Γενικό service συστηματος πεδησης (ελεγχος
εξαμήνου)

2 3

22 Γενικό service συστηματος πεδησης (ετησιος
ελεγχος)

2 3

7. Συντήρηση και επισκευή αεροσυμπιεστών
1 στρόφαλος, ρουλεμάν, ελατήρια, κόφλερ

(σετ), δακτυλίδια, μπιέλες, σετ ελατήρια, σετ
φλάντζες

5 6

2 αντικατάσταση σκάστρα κόφλερ 4 5
3 σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής 2 3
4 σετ ελατήρια κόφλερ - -
5 βαλβίδα κόφλερ 2 3
6 χιτώνιο κόφλερ 2 2
7 φίλτρα 1 1
8 αλλαγή στροφάλου σαρωθρων 3 4



Σελίδα 66

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ Κ.Α)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

< 100 hp ≥ 100 hp
9 αλλαγή μπιελών σαρωθρων 2 3

8. Συντήρηση και επισκευή αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)
1 αλλαγή αμορτισέρ 3 4
2 αλλαγή επισκευή σούστες 2 2
3 αλλαγή μπρακέτα 4 5
4 αλλαγή σινεμπλόκ 3 4
5 αλλαγή κόντρες κλπ. 4 6

9. Συντήρηση και επισκευή συστήματος εξαγωγης καυσαεριων
1 Αλλαγη καζανακι εξατμισης 5 7
2 Αλλαγη σπιραλ εξατμισης 3 4

10. Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών μερών
1 Ελεγχος δυναμό – αυτομάτου 2 2
2 Γενική επισκευή και έλεγχος δυναµό – αυτοµάτου 4 4
3 Αλλαγή δυναµό 2 2
4 Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 3 3
5 Αλλαγή φαναριών 1 1
6 Ελεγχος µίζας 2 4
7 Αλλαγή µίζας 2 2
8 Έλεγχος και επισκευή μίζας 4 4
9 Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών 2 2

10 Έλεγχος και επισκευή φάρων 1 1
11 Έλεγχος και επισκευή φάρων 2 2
12 Έλεγχος και επισκευή μοτέρ και

μπράτσων υαλοκαθαριστήρων
3 3

13 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων 4 4

14 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών 2 2
15 Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και αιρκοντίσιον 6 6

16 Αντικατάσταση λαμπτήρων ½ ½
17 Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων ½ ½
18 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης 8 8
19 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης 8 8
20 Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας 1 1
21 Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν) 2 2
22 Αντικατάσταση φανών 1 1
23 Αλλαγη διακοπτη καλοριφερ 2 2
24 Ηλεκτρικα αντικαταστασης ψυγειου 3 3
25 Ηλεκτρικα επισκευης κινητηρα 4 4
26 αντικατασταση συσσωρευτή σαρωθρου 1 1

11. Συντήρηση και επισκευή καμπίνας οχήματος
1 αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 3 4
2 αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 2 3
3 έλεγχος–επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας

ανύψωσ.
1 1

4 επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας
στο σασί

5 6

5 επισκευή καθισμάτων αέρος 3 4
6 επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 5 6
7 επισκευή αρθρώσεων θυρών 2 2



Σελίδα 67

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ Κ.Α)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

< 100 hp ≥ 100 hp
8 Αντικατάσταση ταπετσαρίας καθισματος οδηγου 2 2

9 Κατασκευή ταπετσαρίας καθισματος 4 4

10 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 2 2
11 αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω

μέρους καμπίνας
2 2

12 αντικατάσταση πατώματος καμπίνας 2 2
13 αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και

ταπετσαρίας, κατά περίπτωση
5 7

14 Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας 2 2

15 Αντικατάσταση μηχανισμού ανύψωσης τζαµιού
παραθυρ.

2 2

16 αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρας 2 2

17 Επισκευή κλειδαριάς 2 2
18 Αλλαγή σε λάστιχο παρµπρίζ 1 2
19 Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ οχηματων 2 3
20 Αλλαγη τσιμούχες στεγανοποίηση θυρων 1 1
21 Αντικατάσταση καθρέπτη µε µπράτσο 1/2 1/2
22 Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες,

πλαστ. μέρη
1 2

12. Συντήρηση και επισκευή οργανων ελεγχου ταχυτητας
1 Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου 1 1
2 Βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου 1 1

3 Αντικατάσταση ωρολόγιου ηλεκτρονικού
ταχογράφου

1 1

4 Επισκευή ψηφιακού ταχογράφου 1 1
5 Επισκευή χιλιομετρητή 1 1
6 Αντικατάσταση μπαταρίας VDO 1 1
7 Σφραγισμα - πιστοποιητικο ταχογράφου 1 1

8 Ελεγχος ταχυτητας & οδομετρου
ψηφ.ταχογραφου με ΗTC

1 1

9 Εργασια επισκευης πορτας (συρταρι)
ταχογράφου

1 1

10 Ελεγχος καλωδιωσης ψηφιακού ταχογράφου 1 1
11 Επισκευή συστηματος καταγραφης ταχυτητας

(βελονη)
1 1

12 Εργασια αντικαταστασης καλωδιωσης 1 1
13 Εργασια αντικαταστασης πλακετας ηλεκτρ.

ταχογράφου
1 1

14 Ελεγχος δοτη ταχογράφου Kitas 1 1
15 Εργασια αντικαταστασης προσοψης (καπακι)

ταχογράφου
1 1

16 Εργασια αντικαταστασης ακιδων εγγραφης 1 1

17 Εργασια αντικαταστασης δοτη ταχογράφου 1 1
18 Επισκευη συστηματος αυτοματου

χρονων εργασιας
1 1



Σελίδα 68

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ Κ.Α)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

< 100 hp ≥ 100 hp
13. Εργασίες καθαρισμού-πλυσιματος

1 Γενικό πλύσιμο μηχανής 1/2
2 Γενικό πλύσιμο εξωτερικών επιφανειών 1
3 Γενικό πλύσιμο καμπίνας 1/2

4 Λίπανση- γρασάρισμα στα προβλ. ειδικά σημεία
κάθε οχήμ.

1/2

14. Διάφορες Εργασίες
1 Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης 1/2



Σελίδα 69

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ

(h)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, μετά από αυτοψία, να ενημερωθούν για την ποικιλία των
υπερκατασκευών των οχημάτων.

Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανυψωτικων μηχανηματων
1 Απλό service ανυψωτικού (βάσης – κορμού-

βραχίονα)
4

2 Επισκευή καλαθιού 6
3 Επισκευή συστήματος ασφάλισης 3
4 Επισκευή βαρούλκου 3
5 Επισκευή τροχαλίας 3
6 Επισκευή ραούλου 3
7 Αντικατάσταση μαρκουτσιού 1
8 Έλεγχος χειριστηρίων 3
9 Έλεγχος βαλβίδας 1

10 Εξαγωγη μπουκαλας ανυψωσης 1ου βραχιονα
και
επανατοποθετση

4

11 Αντικατάσταση κουζινέτου μπουκαλας 1ου
βραχιονα

2

12 Γεμισμα πυρου μπουκαλας και τορναρισμα
αυτης

5

13 Τοποθετηση ασφαλιστικων ποδαρικων
βραχιονα

16

14 Τοποθετηση ασφαλιστικου υπερβαρου 11
15 Επισκευη sos emergency 7
16 Επανατοποθετηση ηλεκτρικου κυκλωματος 12
17 Service 2
18 Επισκευη διαρροων 4

5. Διάφορες Εργασίες
1 Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης 1/2



Σελίδα 70

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

≥ 5 tn

1. Συντήρηση και επισκευή κινητήρα
1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 6
2 Εφαρμογή κουζινέτων 4
3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 5
4 Πλάνισμα καπακιού 5
5 Πλάνισμα κορμού κινητήρα 5
6 Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή 3
7 Αντικατάσταση χιτωνίων 4
8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και

εφαρμογή
3

9 Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου
και εφαρμογή

3

10 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 3
11 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 3
12 Φλάντζες τσιμούχες 3
13 Ελατήρια 3
14 Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 3
15 Ρύθμιση βαλβίδων 3
16 Αλλαγή αντλία νερού 3
17 Έλεγχος – επισκευή αντλίας καυσίμου 5
18 Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 4
19 Επισκευή υπερσυμπιεστή 6
20 Αλλαγή φίλτρων λαδιού, αέρα,

πετρελαίου ή βενζίνης
1

21 Έλεγχος καυσαερίων 3
22 Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση 4
23 Επισκευή ψυγείου 6
24 Αλλαγή ιμάντα 1
25 Αντικατάσταση κολλάρου νερού 1
26 Εξαγωγή θερμοστατών και αλλαγή αυτών 1
27 SERVICE πετρελαιοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών

κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα,
πετρελαίου, καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος
βαλβολινών σασμάν-διαφορικό, έλεγχος
εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων

3

28 SERVICE βενζινοκινητήρων-φυσ. αερίου:
Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων
(λαδιού, αέρα, βενζίνης, καμπίνας, τιμονιού),
έλεγχος βαλβολινών σασμάν-διαφορ., έλεγχος
εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων

3

2. Συντήρηση και επισκευή κιβωτίου ταχυτήτων
1 Αλλαγή φουρκέτες 4
2 Αλλαγή συγρονιζέ 4
3 Αλλαγή ρουλεμάν 4
4 Αλλαγή γραναζιών 4
5 Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν,

γραναζιών
15

6 Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) 12
7 Φλάντζες τσιμούχες 6
8 Πρωτεύων άξονας κομπλέ 5
9 Δευτερεύων άξονας κομπλέ 3

10 Πρωτεύων- Δευτερεύων – Ενδιάμεσος άξονας 10



Σελίδα 71

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

≥ 5 tn

11 Σταυροί ταχυτήτων 11
12 Σταθερά ταχυτήτων 4
13 Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων 16
3. Συντήρηση και επισκευή συμπλέκτη
1 επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 4
2 επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 4
3 αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 9
4 Αντικατάσταση ζεύγους φερμουίτ 4
5 επισκευή δίσκου 4
6 επισκευή πλατώ 5
7 Αλλαγή φυσούνας 5
4. Συντήρηση και επισκευή διαφορικού
1 επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα

ρουλεμάν
15

2 επισκευή – αντικατάσταση
μειωτήρων – ημιαξονίων

8

3 φλάντζες τσιμούχες 5
5. Συντήρηση και επισκευή εμπρόσθιου συστήματος
1 ακραξόνιο 3
2 πείρος ακραξονίου 3
3 ρουλεμάν πείρων ακραξονίων 3
4 ακραξόνιο–πείρος ακραξονίου–ρουλεμάν

πείρων
ακραξονί.

8

5 ρουλεμάν– τσιμούχες μουαγιέ,ροδέλες, ροδέλες
μεταλλικές

6

6 γλύστρες – κουζινέτα 8
7 τάπες πειροδακτυλίων -
8 γρασσαδοράκια -
9 αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας 4

10 έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης
(μηχανικός)

5

11 έλεγχος–επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 8
12 έλεγχος–επισκευή υδραυλικού ατέρμονα

τιμονιού
10

13 αντικατάσταση αντλίας τιμονιού 3
14 έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 4

6. Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πέδησης
1 έλεγχος δικτύου αέρος 1
2 έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 1
3 επισκευή κεντρικής βαλβίδας 3
4 επισκευή ξηραντήρα 4
5 Επισκευή δαγκάνας 5
6 μέτρηση συστήματος αέρος και πέδησης 4
7 έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών 3
8 έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 4
9 έλεγχος – τορνίρισμα ταμπούρων 4

10 έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ
εμπρόσθιων τροχών

5

11 έλεγχος -αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών 5
12 λίπανση – αντικατάσταση ενός ρουλεμάν 3
13 τσιμούχες – δαχτυλίδια 3
14 Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων 4



Σελίδα 72

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

≥ 5 tn

15 Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων τροχών 3
16 Αλλαγή δύο ταμπούρων 5
17 Αλλαγή 4 ελατηρίων 4
18 Γενικό service συστηματος πεδησης (τακτικος

ελεγχος)
3

19 Γενικό service συστηματος πεδησης (ελεγχος
εξαμήνου)

3

20 Γενικό service συστηματος πεδησης (ετησιος
ελεγχος)

3

7. Συντήρηση και επισκευή αεροσυμπιεστών
1 στρόφαλος, ρουλεμάν, ελατήρια, κόφλερ

(σετ), δακτυλίδια, μπιέλες, σετ ελατήρια, σετ
φλάντζες

6

2 αντικατάσταση σκάστρα κόφλερ 4
3 σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής 3
4 σετ ελατήρια κόφλερ -
5 βαλβίδα κόφλερ 3
6 χιτώνιο κόφλερ -
7 φίλτρα -
8. Συντήρηση και επισκευή αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)
1 αλλαγή αμορτισέρ 6
2 αλλαγή επισκευή σούστες 7
3 αλλαγή μπρακέτα 5
4 αλλαγή σινεμπλόκ 5
5 αλλαγή κόντρες κλπ. 6
9. Συντήρηση και επισκευή συστήματος εξαγωγης καυσαεριων
1 Αλλαγη καζανακι εξατμισης 7
2 Αλλαγη σπιραλ εξατμισης 4
10. Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών μερών
1 Γενική επισκευή µίζας 4
2 Αλλαγή µίζας 2
3 Γενική επισκευή και έλεγχος δυναµό –

αυτοµάτου
4

4 Αλλαγή δυναµό 2
5 Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 3
6 Αλλαγή φαναριών 1
7 Έλεγχος και επισκευή μίζας 4
8 Έλεγχος και επισκευή δυναμό 4
9 Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών 2

10 Έλεγχος και επισκευή φάρων 1
11 Έλεγχος και επισκευή φάρων 2
12 Έλεγχος και επισκευή μοτέρ και

μπράτσων υαλοκαθαριστήρων
3

13 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων 4

14 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών 2

15 Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και
αιρκοντίσιον

6

16 Αντικατάσταση λαμπτήρων ½
17 Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων ½
18 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης 8
19 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης 8
20 Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας 1



Σελίδα 73

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

≥ 5 tn

21 Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν) 2
22 Αντικατάσταση φανών 1/2
23 Αλλαγη διακοπτη καλοριφερ 2
24 Ηλεκτρικα αντικαταστασης ψυγειου 3
25 Ηλεκτρικα επισκευης κινητηρα 4

11. Συντήρηση και επισκευή καμπίνας οχήματος
1 αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 4
2 αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 3
3 έλεγχος–επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας

ανύψωσ.
1

4 επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο
σασί

6

5 επισκευή καθισμάτων αέρος 4
6 επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 6
7 επισκευή αρθρώσεων θυρών 2
8 Αντικατάσταση ταπετσαρίας καθισματος οδηγου 2
9 Κατασκευή ταπετσαρίας καθισματος 4

10 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 2
11 αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω 2
12 αντικατάσταση πατώματος καμπίνας 2
13 αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετς.

κατάπερίπτ.
7

14 Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας 2
15 Αντικατάσταση μηχανισμού ανύψωσης τζαµιού

παραθυρ.
2

16 αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρας 2

17 Επισκευή κλειδαριάς 2
18 Αλλαγή σε λάστιχο παρµπρίζ 2
19 Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ οχηματων 3
20 Αλλαγη τσιμούχες στεγανοποίηση θυρων 1

21 Αντικατάσταση καθρέπτη µε µπράτσο 1/2
22 Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες,

πλαστ. μέρη
2

12. Συντήρηση και επισκευή οργανων ελεγχου ταχυτητας
1 Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου 1
2 Βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου 1

3 Αντικατάσταση ωρολόγιου ηλεκτρονικού 1
4 Επισκευή ψηφιακού ταχογράφου 1
5 Επισκευή χιλιομετρητή 1
6 Αντικατάσταση μπαταρίας VDO 1
7 Σφραγισμα - πιστοποιητικο ταχογράφου 1
8 Ελεγχος ταχυτητας & οδομετρου

ψηφ.ταχογραφου με ΗTC
1

9 Εργασια επισκευης πορτας (συρταρι)
ταχογράφου

1

10 Ελεγχος καλωδιωσης ψηφιακού ταχογράφου 1

11 Επισκευή συστηματος καταγραφης ταχυτητας 1
12 Εργασια αντικαταστασης καλωδιωσης 1
13 Εργασια αντικαταστασης πλακετας ηλεκτρ.

ταχογράφου
1



Σελίδα 74

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

≥ 5 tn

14 Ελεγχος δοτη ταχογράφου Kitas 1
15 Εργασια αντικαταστασης προσοψης (καπακι)

ταχογράφου
1

16 Εργασια αντικαταστασης ακιδων εγγραφης 1
17 Εργασια αντικαταστασης δοτη ταχογράφου 1

18 Επισκευη συστηματος αυτοματου χρονων
εργασιας

1

13. Εργασίες καθαρισμού-πλυσιματος
1 Γενικό πλύσιμο μηχανής 1/2
2 Γενικό πλύσιμο εξωτερικών επιφανειών 2
3 Γενικό πλύσιμο εσωτερικών χώρων 4
4 Λίπανση- γρασάρισμα στα προβλ. ειδικά σημεία

κάθε οχήμ.
1/2

14. Διάφορες Εργασίες
1 Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης 1/2



Σελίδα 75

E’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

ΟΧΗΜΑΤΑ≤ 3,5tn

1. Συντήρηση και επισκευή κινητήρα
1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 4
2 Εφαρμογή κουζινέτων 2
3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 3
4 Πλάνισμα καπακιού 3
5 Πλάνισμα κορμού κινητήρα 3
6 Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων 1

7 Αντικατάσταση χιτωνίων 2
8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 1
9 Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 1

10 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 1
11 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 1
12 Φλάντζες τσιμούχες 1
13 Ελατήρια 1
14 Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 1

15 Ρύθμιση βαλβίδων 1
16 Αλλαγή αντλία νερού 1
17 Έλεγχος – επισκευή αντλίας καυσίμου 3
18 Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 2
19 Επισκευή υπερσυμπιεστή 5
20 Αλλαγή φίλτρων λαδιού, αέρα, πετρελαίου ή βενζίνης 1

21 Έλεγχος καυσαερίων 2
22 Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση 2
23 Επισκευή ψυγείου 3
24 Αλλαγή ιμάντα 1
25 Αντικατάσταση κολλάρου νερού 1
26 Εξαγωγή θερμοστατών και αλλαγή αυτών 1
27 SERVICE πετρελαιοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή

φίλτρων: (λαδιού, αέρα, πετρελαίου, καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος
βαλβολινών σασμάν-διαφορικό, έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος,
έλεγχος ιμάντων

3

28 SERVICE βενζινοκινητήρων-φυς. Αεριου: Αλλαγή λαδιών κινητήρα,
αλλαγή φίλτρων (λαδιού, αέρα, βενζίνης, καμπίνας, τιμονιού),
έλεγχος βαλβολινών σασμάν-διαφορ., έλεγχος εμπρόσθιου
συστήματος, έλεγχος ιμάντων

3

2. Συντήρηση και επισκευή κιβωτίου ταχυτήτων
1 Αλλαγή φουρκέτες 2
2 Αλλαγή συγρονιζέ 2
3 Αλλαγή ρουλεμάν 2
4 Αλλαγή γραναζιών 2
5 Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν, γραναζιών 8



Σελίδα 76

E’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

ΟΧΗΜΑΤΑ≤ 3,5tn

6 Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) -
7 Φλάντζες τσιμούχες -
8 Πρωτεύων άξονας κομπλέ 4
9 Δευτερεύων άξονας κομπλέ 4
10 Πρωτεύων- Δευτερεύων – Ενδιάμεσος άξονας 8
11 Σταυροί ταχυτήτων 5
12 Σταθερά ταχυτήτων 4
13 Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων -
3. Συντήρηση και επισκευή συμπλέκτη
1 επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 2
2 επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 2
3 αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 5
4 Αντικατάσταση ζεύγους φερμουίτ 2
5 επισκευή δίσκου 2
6 επισκευή πλατώ 3
7 Αλλαγή φυσούνας 3
4. Συντήρηση και επισκευή διαφορικού
1 επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα 8
3 φλάντζες τσιμούχες 3
5. Συντήρηση και επισκευή εμπρόσθιου συστήματος
1 ακραξόνιο 2
2 πείρος ακραξονίου 2
3 ρουλεμάν πείρων ακραξονίων 2
4 ακραξόνιο–πείρος ακραξονίου–ρουλεμάν πείρων ακραξον. 5

5 ρουλεμάν – τσιμούχες μουαγιέ,ροδέλες, ροδέλες μεταλλικ. 3

6 γλύστρες – κουζινέτα -
7 τάπες πειροδακτυλίων -
8 γρασσαδοράκια -
9 αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας 2
10 έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης (μηχανικός) 2

11 έλεγχος–επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 5

12 έλεγχος–επισκευή υδραυλικού ατέρμονα τιμονιού 6

13 αντικατάσταση αντλίας τιμονιού 3
14 έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 2
6. Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πέδησης
1 Αλλαγή ντιζας χειροφρενου 2
2 Αλλαγη σιαγωνες - κυλινδρακια 2
3 Αλλαγή μαρκουτσιών 2
4 Αλλαγή τρόμπας φρένων 2
5 Επισκευή δαγκάνας 3
6 έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 3
7 έλεγχος – αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ εμπρόσθιων

τροχών
3

8 έλεγχος –αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών 3
9 λίπανση – αντικατάσταση ενός ρουλεμάν 1
15 Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων τροχών 1
10 Αλλαγή δύο ταμπούρων 3
11 Αλλαγή 4 ελατηρίων 2



Σελίδα 77

E’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

ΟΧΗΜΑΤΑ≤ 3,5tn

12 Γενικό service συστηματος πεδησης (τακτικος ελεγχος) 2

13 Γενικό service συστηματος πεδησης (ελεγχος
εξαμήνου)

2

14 Γενικό service συστηματος πεδησης (ετησιος ελεγχος) 2

7. Συντήρηση και επισκευή αεροσυμπιεστών
1 στρόφαλος, ρουλεμάν, ελατήρια, κόφλερ (σετ), δακτυλίδια, μπιέλες,

σετ ελατήρια, σετ φλάντζες
3

2 αντικατάσταση σκάστρα κόφλερ 2
3 σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής 1
4 σετ ελατήρια κόφλερ -
5 βαλβίδα κόφλερ 1
6 χιτώνιο κόφλερ -
7 φίλτρα -
8. Συντήρηση και επισκευή αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)
1 αλλαγή αμορτισέρ 5
2 αλλαγή επισκευή σούστες 4
3 αλλαγή μπρακέτα 3
4 αλλαγή σινεμπλόκ 2
5 αλλαγή κόντρες κλπ. 3
9. Συντήρηση και επισκευή συστήματος εξαγωγης καυσαεριων
1 Αλλαγη καζανακι εξατμισης 5
2 Αλλαγη σπιραλ εξατμισης 2
10.Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών μερών
1 Γενική επισκευή µίζας 4
2 Αλλαγή µίζας 2
3 Γενική επισκευή και έλεγχος δυναµό – αυτοµάτου 2
4 Αλλαγή δυναµό 2
5 Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 3
6 Αλλαγή φαναριών 1
7 Έλεγχος και επισκευή μίζας 4
8 Έλεγχος και επισκευή δυναμό 4
9 Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών 2
10 Έλεγχος και επισκευή φάρων 1
11 Έλεγχος και επισκευή φάρων 2
12 Έλεγχος και επισκευή μοτέρ και μπράτσων 3
13 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων 4
14 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών 2
15 Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και αιρκοντίσιον 6
16 Αντικατάσταση λαμπτήρων ½
17 Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων ½
18 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης 8
19 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης 8
20 Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας 1
21 Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν) 2
22 Αντικατάσταση φανών 1/2
23 Αλλαγη διακοπτη καλοριφερ 2
24 Ηλεκτρικα αντικαταστασης ψυγειου 3
25 Ηλεκτρικα επισκευης κινητηρα 4
11.Συντήρηση και επισκευή καμπίνας οχήματος
1 αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 3
2 αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 2



Σελίδα 78

E’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

ΟΧΗΜΑΤΑ≤ 3,5tn

3 έλεγχος–επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας
ανύψωσης

1
4 επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο 6
5 επισκευή καθισμάτων αέρος 4
6 επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 4
7 επισκευή αρθρώσεων θυρών 2
8 Αντικατάσταση ταπετσαρίας καθισματος οδηγου 2

9 Κατασκευή ταπετσαρίας καθισματος 4
10 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 4
11 αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους καμπίνας 2

12 αντικατάσταση πατώματος καμπίνας 4
13 αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας, κατά περίπτωση 7

14 Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας 1
15 Αντικατάσταση μηχανισμού ανύψωσης τζαµιού παραθυρ. 4

16 αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρας 2
17 Επισκευή κλειδαριάς 2
18 Αλλαγή σε λάστιχο παρµπρίζ 1
19 Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ οχηματων 2
20 Αλλαγη τσιμούχες στεγανοποίηση θυρων 1
21 Αντικατάσταση καθρέπτη µε µπράτσο 1/2
22 Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες,

πλαστικά μέρη
2

12.Συντήρηση και επισκευή οργανων ελεγχου ταχυτητας
1 Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου 1
2 Βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου 1
3 Αντικατάσταση ωρολόγιου ηλεκτρονικού 1
4 Επισκευή ψηφιακού ταχογράφου 1
5 Επισκευή χιλιομετρητή 1
6 Αντικατάσταση μπαταρίας VDO 1
7 Σφραγισμα – πιστοποιητικο ταχογράφου 1
8 Ελεγχος ταχυτητας & οδομετρου ψηφ.ταχογραφου με ΗTC 1

9 Εργασια επισκευης πορτας (συρταρι) ταχογράφου 1

10 Ελεγχος καλωδιωσης ψηφιακού ταχογράφου 1
11 Επισκευή συστηματος καταγραφης ταχυτητας (βελονη) 1

12 Εργασια αντικαταστασης καλωδιωσης 1

13 Εργασια αντικαταστασης πλακετας ηλεκτρ.
Ταχογράφου

1

14 Ελεγχος δοτη ταχογράφου Kitas 1
15 Εργασια αντικαταστασης προσοψης (καπακι) ταχογράφου 1

16 Εργασια αντικαταστασης ακιδων εγγραφης 1



Σελίδα 79

E’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

ΟΧΗΜΑΤΑ≤ 3,5tn

17 Εργασια αντικαταστασης δοτη ταχογράφου 1

18 Επισκευη συστηματος αυτοματου χρονων εργασιας 1

13.Εργασίες καθαρισμού-πλυσιματος
1 Γενικό πλύσιμο μηχανής 1/2
2 Γενικό πλύσιμο εξωτερικών επιφανειών 1/4
3 Γενικό πλύσιμο καμπίνας 1/4
4 Λίπανση- γρασάρισμα στα προβλ. ειδικά σημεία κάθε οχήμ. 1/4

14.Διάφορες Εργασίες
1 Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης 1/2



Σελίδα 80

ΣΤ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΛΕΩΦΩΡΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑΙΑ
≤ 5 tn

ΜΕΓΑΛΑ
≥ 5 tn ≤ 100 hp ≥ 100

hp
1. Εργασίες φανοποιϊας - βαφης

1 Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούµενου 2 2 2 2
2 Αλλαγή προφυλακτήρα 2 2 2 2
3 Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούμενου 2 2 2 2
4 Αλλαγή φαναριων 1 1 1 1
5 Αλλαγή σκαλοπατιού καµπίνας 2 2 2 2
6 Βαφή φτερών αυτοκινήτου 4 5 4 5
7 Βαφή πόρτας φορτηγού 4 4 4 4
8 Βαφή καμπίνας 14 14 1 1
9 Βαφή εξ. λεωφορειου - 34 - -

2. Εργασίες καθαρισμού-πλυσιματος
1 Γενικό πλύσιμο εξωτερικών επιφανειών 2 2 2 2

2 Γενικό πλύσιμο καμπίνας 1 4 1 1

3. Διάφορες Εργασίες
1 Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης 1/2



Σελίδα 81

Ζ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ
(h)

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
≤ 3,5tn

1. Εργασίες φανοποιϊας - βαφης
1 Αλλαγή προφυλακτήρα 2
2 Αλλαγή φαναριων 1
3 Αλλαγή σκαλοπατιού καµπίνας 2

4 Βαφή φτερών αυτοκινήτου 4

5 Βαφή πόρτας 4
6 Βαφή οχηματος 24

2. Εργασίες καθαρισμού-πλυσιματος
1 Γενικό πλύσιμο εξωτερικών επιφανειών 1/2

2 Γενικό πλύσιμο καμπίνας 1/2

3. Διάφορες Εργασίες
1 Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης 1/2
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Η’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

13 – 22,5 ιντσες 24– 30 ιντσες
1. Επισκευή ελαστικών εντός συνεργείου
1 Επισκευή ελαστικών 1/2 1
2 Αλλαγή ελαστικών - Ζυγοστάθμιση 1/2 1
3 Ζυγοστάθμιση 1/2 1/2
4 Ευθυγράμμιση 2 2

2. Επισκευή ελαστικών εκτός συνεργείου Εντός ορίων Ν. ΧανίωνΕκτός ορίων Ν. Χανίων
Επισκευή ελαστικών 4 5

Τχης (Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ

Αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή XML και PDF,
στη σελίδα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Σμχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV–Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/1986

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΠΒΚ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Η παρούσα προσφορά υποβάλλεται για τη συμμετοχή της εταιρείας …………………………………..
στο διαγωνισμό για τη συντήρηση – επισκευή των οχημάτων του ΠΒΚ που διεξάγει το ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9/2021 διακήρυξη.

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης υπ’ αριθμ. 9/2021 του
ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ, της οποίας έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.

3. Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

4. Μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή μου υπήρξε συνεπής ως προς την
εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα.

5. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου, για την οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής (ΠΒΚ) για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης του.

6. Δε θα χρησιμοποιήσω (άμεσα ή έμμεσα) αντιπροσώπους μόνιμους στην εφεδρεία
Αξιωματικούς ή μόνιμους αποστράτους Αξιωματικούς για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από
την αποστρατεία τους, βάσει του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73.

Xανιά, ..............….2021
Ο δηλών

(υπογραφή)
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Σμχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: …………………………..………………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ………………………………………………………………………………..

ΤΜΗΜΑ
–

ΟΜΑΔΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ
(ΕΠΙ ΤΙΣ %)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΜΕΣΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ
ΤΙΣ %

[= (Α+Β)/2]

Π/Υ
ΑΞΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

[=Δ-( Γ * Δ)]
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ

(Α) (Β) (Γ) (Δ) (Ε)

1
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ –
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

MERCEDES 10.000€

VOLKSWAGEN 36.000€

2
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

20 ΘΕΣΕΩΝ 16.000€
50 ΘΕΣΕΩΝ 19.200€

3
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ

- 20.000€

4
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ

- 8.000€

5

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΙΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝ
ΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
-
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ
Ν

- 24.000€

6

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ
Ν, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

- 20.000€

7
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ –
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

MERCEDES 8.000€

VOLKSWAGEN 16.000€

8
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

- - 3.200€

Η προσφορά μας στις υποομάδες για τις οποίες συμμετέχουμε, αφορά σε έκπτωση επί τις %:
α.  για τα ανταλλακτικά επί των επισήμων τιμών της αντιπροσωπείας
β.  για την εργατοώρα με τιμή αναφοράς τα 35€/εργατοώρα

Η παραπάνω προσφορά δεν περιέχει ΦΠΑ και ισχύει μέχρι ………………………… 2021.

-Ο-

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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Σμχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ– ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΟ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Ο διαγωνισμός υποδιαιρείται στα παρακάτω τμήματα – ομάδες και υποομάδες του αντικειμένου της παρούσας
διακήρυξης:

ΤΜΗΜΑ
–

ΟΜΑΔΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ -
ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ

(ΓΙΑ ΤΑ 3+1 ΕΤΗ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΙΙ

ΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΙ

1
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ –
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

MERCEDES 6 10.000€ Α/Α:
1,2,3,26,28,29

VOLKSWAGEN 23 36.000€ Α/Α: 4 ΕΩΣ ΚΑΙ
25, 27

2
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

20 ΘΕΣΕΩΝ 3 16.000€ Α/Α: 30 ΕΩΣ ΚΑΙ
32

50 ΘΕΣΕΩΝ 4 19.200€ Α/Α: 33 ΕΩΣ ΚΑΙ
36

3
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ

- 11 20.000€
Α/Α:37 ΕΩΣ ΚΑΙ
47

4
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ

- 3 8.000€
Α/Α: 48,49,50

5

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΙΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ -
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

- 9 24.000€

Α/Α: 51 ΕΩΣ ΚΑΙ
59

6

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

- 30 20.000€

Α/Α: 30 ΕΩΣ ΚΑΙ
59

7
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ –
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

MERCEDES 6 8.000€ Α/Α:
1,2,3,26,28,29

VOLKSWAGEN 23 16.000€ Α/Α: 4 ΕΩΣ ΚΑΙ
25, 27

8
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

- 59 3.200€
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ Π/Υ ΑΞΙΑ 180.400€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η μέγιστη ενδεικτική και μη δεσμευτική εκτιμώμενη αξία του συνόλου των εκτελεστικών συμβάσεων που
προβλέπονται κατά τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης)
ανέρχεται στο ποσό των εκατό ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (180.400€) χωρίς ΦΠΑ.
Ο οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας ανταλλακτικών ή υπηρεσιών, είναι αδύνατος
επειδή δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση των εργασιών (λόγω άγνωστων κάθε φορά βλαβών του κάθε
οχήματος ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει
ποσότητες των επί μέρους εργασιών και ανταλλακτικών-υλικών-αναλωσίμων, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση,
βάσει απολογιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας, δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών,
ανταλλακτικών- υλικών – αναλωσίμων, καθώς και το γενικό σύνολο.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η Π/ΥΣΑ αξία κάθε τμήματος-ομάδος δεν δεσμεύει την αναθέτουσα αρχή και
δύναται να υπερβεί το Π/Υ ποσό ανά τμήμα-ομάδα αυτής εφόσον οι ανάγκες σε κάποιο τμήμα είναι
αυξημένες σε σχέση με τα υπόλοιπα. Δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή είναι η μη υπέρβαση της
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συνολικής Π/Υ αξία της συμφωνίας πλαισίου για το σύνολο των τμημάτων αυτής ήτοι του ποσού 180.400€ για
τα 3+1 έτη ή του ποσού των 45.100€ ετησίως.

Σμχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII–Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής καλής Εκτέλεσης Συμφωνίας Πλαισίου

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TKfax ) Ημερομηνία έκδοσης   ………………

Προς: Πεδίο Βολής Κρήτης

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ….…..  ΕΥΡΩ  ……………,00 ευρώ

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
………………………….. χιλιάδων ………….............................................. ευρώ (…………..,00 €) στο οποίο και μόνο
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ του ……………………………………….. Δ\νση …………… ……………………για την
καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό ……/2021 Συφωνίας Πλαίσιο, που υπέγραψε μαζί σας για
την ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….του ΠΒΚ,
(αρ.διακ/ξης ………/2021) προς κάλυψη αναγκών σας.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωση σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα
σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

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

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Σμχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII –Υπόδειγμα Σχεδίου Συμφωνίας - Πλαίσιο

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ …../2021

Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής ………………………………………….. οχημάτων του ΠΒΚ

Σήμερα, την ………..  μηνός ……………………. του έτους 2021 και ώρα 10:00, στις εγκαταστάσεις του ΠΕΔΙΟΥ
ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στον Παζινό  Ακρωτηρίου Χανίων, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ δια του νόμιμου εκπροσώπου του, ………………………………………

2. Η …………………………………………. με ΑΔΤ …………… διά του νομίμου εκπροσώπου
.……………………………..…….(στοιχεία εκπροσώπου), συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ  1
Γενικά - Αντικείμενο - Π/Υ – Κόστος Συμφωνίας Πλαισίου

1. Η παρούσα Συμφωνία Πλαίσιο υπογράφεται σε εκτέλεση της
600.1/……………………………………………………………/ΠΒΚ/ΚΟΥ/ΔΠΣ απόφασης του Δκτη του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ,
ανάμεσα στον-ην «………………………………………………………….», που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», και στο
ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, στο εξής «ΠΒΚ»  και αντικείμενο της  αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συντήρησης –
επισκευής των μέσων του ΠΒΚ της Προσθήκης «2» της παρούσας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, οι
οποίοι βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με την Διακήρυξη 9/2021.

2. Σκοπός της παρούσας Συμφωνίας-Πλαισίου είναι να καθορίσει τους όρους σύμφωνα με τους
οποίους ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει συγκεκριμένα αντικείμενα και θα παράσχει συγκεκριμένες υπηρεσίες
στην Αναθέτουσα Αρχή με βάση συγκεκριμένες Εκτελεστικές της παρούσας Συμβάσεις που θα υπογραφούν
κατά τη διάρκειά της μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.

3. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
………………………………………………………………. ευρώ (………………………,00 €) για τα τρία (3) έτη,  χωρίς Φ.Π.Α.

4. Η Συμφωνία-Πλαίσιο δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή στο να υπογράψει οποιαδήποτε
Εκτελεστική Σύμβαση και να υποβάλει οποιοδήποτε αίτημα για παραγγελία αντικειμένων ή παροχή
υπηρεσιών. Δέσμευση θα υπάρχει μόνο εάν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει να
υπογράψει Εκτελεστική Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Ένα αίτημα για παραγγελία
αντικειμένων ή παροχή υπηρεσιών θεωρείται έγκυρο μόνο όταν η Αναθέτουσα Αρχή, με δική της
πρωτοβουλία, προβεί στην υπογραφή Εκτελεστικής Σύμβασης.

5. Η μέγιστη ενδεικτική και μη δεσμευτική εκτιμώμενη αξία του συνόλου των εκτελεστικών
συμβάσεων που προβλέπονται κατά τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των
εκατό ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (180.400€) χωρίς ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης
και για την επισκευή του συνολικού στόλου οχημάτων του ΠΒΚ). Ο οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς
ανάθεση ποσότητας ανταλλακτικών ή υπηρεσιών, είναι αδύνατος επειδή δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση
των εργασιών (λόγω άγνωστων κάθε φορά βλαβών του κάθε οχήματος ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό, ο
ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επί μέρους εργασιών και
ανταλλακτικών-υλικών-αναλωσίμων, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση, βάσει απολογιστικών στοιχείων της
Υπηρεσίας, δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών, ανταλλακτικών- υλικών – αναλωσίμων,
καθώς και το γενικό σύνολο. Σύμφωνα με τα παραπάνω η Π/Υ αξία κάθε τμήματος-ομάδος δεν δεσμεύει την
αναθέτουσα αρχή και δύναται να υπερβεί το Π/Υ ποσό ανά τμήμα-ομάδα αυτής εφόσον οι ανάγκες σε κάποιο
τμήμα είναι αυξημένες σε σχέση με τα υπόλοιπα. Δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή είναι η μη υπέρβαση
της συνολικής Π/Υ αξία της συμφωνίας πλαισίου για το σύνολο των τμημάτων αυτής ήτοι του ποσού 180.400€
για τα 3+1 έτη ή του ποσού των 45.100€ ετησίως.
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6. Δαπάνη που δεν εξαντλήθηκε εντός συγκεκριμένου οικ. έτους, λόγω μικρότερης ποσότητας
προκυπτουσών απαιτούμενων εργασιών ανά τμήμα – ομάδα ή συνολικά, δύναται να μεταφερθεί στο
επόμενο οικ. έτος για την κάλυψη τυχόν πρόσθετων έκτακτων αναγκών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και
συντήρησης και για τον λόγο αυτό ο επιμερισμός των δαπανών ανά έτος και ανά τμήμα – ομάδα, είναι
ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός.

7. Το κόστος της παρεχόμενης συντήρησης – επισκευής σε κάθε εκτελεστική σύμβαση που πρόκειται
να συναφθεί θα υπολογίζεται ως εξής:

α. με έκπτωση …….% επί της τιμής του επισήμου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών της
αντιπροσωπίας για τα απαιτούμενα ανταλλακτικά.

β. με κόστος ……..€ ανά εργατοώρα που απαιτείται οι οποίες καθορίζονται ανά είδος εργασίας
και μέσο στην Προσθήκη «1» της παρούσας και είναι δεσμευτικές κατά την κοστολόγηση από τον ανάδοχο.

8. Αναπροσαρμογή του τιμήματος δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε λόγο καθόλη τη διάρκεια της
συμφωνίας πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ  2
Διάρκεια Συμφωνίας Πλαίσιο

Η διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της με δυνατότητα
παράτασής για ένα (1) επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών.

ΑΡΘΡΟ  3
Προσδιορισμός Παρεχομένων Υπηρεσιών

1. Τα οχήματα-μηχανήματα του ΠΒΚ εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ και κινούνται
καθημερινά εντός του Νομού Χανίων αλλά και σε διαδρομές εκτός του Νομού. Ως εκ τούτου το κάθε όχημα
δύναται να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή είτε στις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ, είτε σε σημείο εντός των ορίων του
Ν. Χανίων είτε σε ελάχιστες περιπτώσεις εκτός του Νομού.
2. Επιβάλλεται η άμεση και ταχεία εκτέλεση των σχετικών εργασιών επισκευής και συντήρησης από
πλευράς των παρόχων, ώστε να είναι όλα τα οχήματα έτοιμα και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Στις
περισσότερες των περιπτώσεων ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε σαρανταοκτώ (48) ώρες (εκτός
από τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες) από την υπογραφή του συμφωνητικού, εκτός και αν ορίζεται
διαφορετικά στην εκάστοτε έγγραφη εντολή επισκευής, λόγω της έκτασης και της σοβαρότητας της βλάβης.
3. Επίσης επιβάλλεται οι εγκαταστάσεις των συνεργείων όλων των παρόχων να βρίσκονται, ανεξάρτητα
από την έδρα της κάθε επιχείρησης, εντός του Νομού Χανίων, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση μεταφορά του
οχήματος-μηχανήματος, η δυνατότητα μετάβασης στο εκάστοτε συνεργείο των αρμοδίων τεχνικών του ΠΒΚ
και των μελών της αρμόδιας επιτροπής του ΠΒΚ για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της διαδικασίας
επισκευής του οχήματος με τα μικρότερα δυνατά κόστη και η ταχύτερη παράδοση για επαναλειτουργία μετά
την συντήρηση-επισκευή.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση οχημάτων ή μηχανημάτων τα οποία είναι ακινητοποιημένα
από βλάβη στις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ ή στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων, μετά από συνεννόηση με το
ΠΒΚ και εάν αυτό είναι εφικτό, να τα επισκευάζει στους χώρους αυτούς από τεχνικούς του και με δικά του
εργαλεία, όργανα και συσκευές. Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει χωρίς καθυστέρηση στην εκτέλεση των
εργασιών επισκευής των οχημάτων-μηχανημάτων με τα απαραίτητα ανταλλακτικά και να τα παραδίδει
επισκευασμένα μέσα στο χρονικό όριο συνήθως των σαρανταοκτώ (48) ωρών ή αν καθορίζεται διαφορετικά
ανά περίπτωση.
5. Στην περίπτωση έκτακτων βλαβών, ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να μεταβεί ανά πάσα
στιγμή σε όλη την έκταση της ανωτέρω περιοχής προς έλεγχο για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών
συντήρησης ή επισκευής του κάθε οχήματος ή μηχανήματος εφόσον είναι δυνατή. Για τον λόγο αυτό θα
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πρέπει ο ανάδοχος να διαθέτει όχημα κινητού συνεργείου πλήρως εξοπλισμένο για να επεμβαίνει άμεσα για
τις αποκαταστάσεις έκτακτων, βλαβών (εφόσον είναι δυνατή η αποκατάστασή τους) εντός τριών (3) ωρών,
εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, από την εκάστοτε ειδοποίηση της υπηρεσίας.
6. Εάν η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί άμεσα από το συνεργείο του αναδόχου ή υπό την
επίβλεψή του, τότε το όχημα θα μεταφέρεται ανά πάσα στιγμή με δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου από τις
εγκαταστάσεις του ΠΒΚ ή από οποιοδήποτε άλλο σημείο εντός της προαναφερόμενης περιοχής, προς τον
αντίστοιχο συμφωνηθέντα χώρο επισκευής και συντηρήσεως από την γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας
οποιαδήποτε ημέρα συμβεί αυτό (εκτός από τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες). Για την εξασφάλιση
της άμεσης διάγνωσης και ταχύτερης παροχής των σχετικών υπηρεσιών επισκευής η περισυλλογή και
μεταφορά του οχήματος από οποιοδήποτε ως ανωτέρω σημείο προς το συνεργείο του παρόχου θα γίνεται
εντός έξι (6) ωρών, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, από την εκάστοτε ειδοποίηση της υπηρεσίας.
7. Γενικά, ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη - τεχνογνωσία), όποτε
απαιτείται, προς το προσωπικό του ΠΒΚ για την επισκευή οχημάτων στις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ,
προσφέροντας και τα τυχόν απαραίτητα ανταλλακτικά.
8. Ο πάροχος υποχρεούται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και να αναλάβει με δικά του μέσα και δαπάνες
την μεταφορά του κάθε οχήματος-μηχανήματος στο συνεργείο του για τον έλεγχο και την αποκατάσταση της
βλάβης, στην περίπτωση που το όχημα ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή ατυχήματος στις εγκαταστάσεις του
ΠΒΚ ή στον δρόμο, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή που δεν κρίνεται από την υπηρεσία ασφαλής ή δυνατή η
μεταφορά του με οδήγηση του οχήματος.
9. Στην διάρκεια όπου το όχημα βρίσκεται στον χώρο του παρόχου, αυτός είναι κύρια και αποκλειστικά
υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι
παράδοσης αυτού και το ΠΒΚ διατηρεί το δικαίωμα για αποζημίωση, μερική ή ολική για το ζημιωθέν όχημα.
10. Τα παραδοτέα (οχήματα από επισκευή ή συντήρηση, εξαρτήματα κλπ) θα παραδίδονται στην
Επιτροπή του ΠΒΚ από τις εγκαταστάσεις του παρόχου.
11. Γενικά τα όποια κόστη μετακίνησης και μεταφοράς απαιτηθούν (μόνο λόγω ακινησίας οχήματος –
μηχανήματος) προκειμένου για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας βαρύνουν τον πάροχο.
12. Τα οχήματα του ΠΒΚ παρουσιάζουν έκτακτα προβλήματα-βλάβες, όπως φθορές στον κινητήρα, στο
κιβώτιο ταχυτήτων, στο σύστημα πέδησης, στις αναρτήσεις, στα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά συστήματα, στα
υδραυλικά και ελαιοδυναμικά κυκλώματα, στις υπερκατασκευές, στα τμήματα φανοποιείας κ.α., οι οποίες
χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση.
13. Με τον όρο αποκατάσταση των βλαβών εννοούμε τη διαδικασία από την παραλαβή του οχήματος
[στην έδρα του αναδόχου για τα λειτουργικά μέσα ή από οποιοδήποτε σημείο που βρίσκεται το όχημα και την
μεταφορά του στις εγκαταστάσεις του αναδόχου (για τα ακινητούντα μέσα)] και την αποκατάσταση της
βλάβης (π.χ. επισκευή μηχανικών μερών, εργασίες φανοποιείας, βαφή οχήματος, πλύσιμο οχημάτων κατά την
διάρκεια αποκατάσταση της βλάβης κλπ) και την παράδοσή του στην επιτροπή του ΠΒΚ στην έδρα του
αναδόχου, έτοιμου σε πλήρη λειτουργία.
14. Ο προγραμματισμός, ο έλεγχος των προληπτικών συντηρήσεων και ρυθμίσεων καθώς και η
αποκατάσταση των βλαβών που θα προκύπτουν θα γίνεται από το τεχνικό προσωπικό του αναδόχου σε
συνεργασία με την Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης και τον τεχνικό οχημάτων του ΠΒΚ.
15. Η αναγκαιότητα της προληπτικής συντήρησης (επιθεώρηση, προγραμματισμός συντηρήσεων και
επισκευές των οχημάτων με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά) σχετίζεται με την απαίτηση για αύξηση του
χρόνου λειτουργίας του εξοπλισμού μέσω της καθιέρωσης ενιαίου και συστηματικού προγράμματος
συντήρησης, (όπως ορίζει ο κατασκευαστής) καθώς αυτή κρίνεται απαραίτητη για την πληρέστερη διάθεση
των οχημάτων και αποφυγή κοστοβόρων βλαβών.
16. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει διαρκώς το αναγκαίο προσωπικό για έκτακτες αποκαταστάσεις
βλαβών αλλά και τη διενέργεια του ελέγχου και προγραμματισμού των συντηρήσεων, ώστε να διατηρείται σε
ικανοποιητικό επίπεδο ο αριθμός των διαθέσιμων οχημάτων.
17. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα διενεργεί (απαραιτήτως) προληπτική συντήρηση κάθε οχήματος –
μηχανήματος και κυρίως των κάτωθι σημείων :

α. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές πλαισίων και φέρουσας κατασκευής οχημάτων μετά των
παρελκόμενων διατάξεων και μηχανισμών αυτών.
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β. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές υπερκατασκευών, ενισχυτικών πλαισίων,
συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανισμών και συστημάτων που διέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία
τους.

γ. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων ανάρτησης, μ' όλα τα παρελκόμενα αυτών.
δ. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές υδραυλικών και ελαιοδυναμικών συστημάτων οχημάτων,

υποσυστημάτων, μηχανισμών και παρελκόμενων αυτών (μέλη μηχανισμού, αρθρώσεις, έμβολα, γάντζοι,
κυκλώματα πάσης φύσεως, χειριστήρια, ασφάλειες κλπ).

ε. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές χειριστηρίων, οργάνων ελέγχου, αυτοματισμών πάσης
φύσεως, σχετικών με τη λειτουργία των οχημάτων, εντός του θαλάμου οδήγησης και σε άλλη θέση
βρίσκονται.

στ. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων πέδησης και των παρελκόμενων αυτών (υλικά
τριβής, επιφάνειες πέδησης, υδραυλικό κύκλωμα πέδησης κλπ)

ζ. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων κλιματισμού, ελέγχου και διάχυσης αέρα στο
θάλαμο οδήγησης.

η. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές κινητήρων και των παρελκόμενων αυτών.
θ. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων μετάδοσης κίνησης και των παρελκόμενων

αυτών  (συμπλέκτης, κιβώτιο ταχυτήτων, καντράν, διαφορικό κλπ)
ι. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων οδηγήσεως και των παρελκόμενων αυτών

(τιμόνι, κρεμαγιέρα, κυκλώματα, σύνδεσμοι κλπ)
ια. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών διατάξεων και

οργάνων καθώς και των παρελκόμενων αυτών.
18. Στους γενικούς ελέγχους θα διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες από τα τεχνικά εγχειρίδια και
οδηγίες του κατασκευαστή συντηρήσεις, ρυθμίσεις κλπ, και θα αντιμετωπίζονται και όσα εκ των
προβλημάτων παρέμεναν τυχόν σε εκκρεμότητα από τα προηγούμενα επίπεδα συντηρήσεων και όσες
επισκευές είχαν κριθεί ότι δεν ήταν επείγουσες.
19. Στην Προσθήκη «1» της παρούσας αναφέρονται λεπτομερώς οι κυριότερες εργασίες που θα
προκύψουν. Οι προαναφερόμενες βασικές κατηγορίες-ομάδες επισκευών και οι επιμέρους ενδεικτικές
εργασίες δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους επισκευής η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί. Ο
πίνακας περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργατοώρες για τον υπολογισμό του ενδεικτικού κόστους κάθε
εργασίας, χωρίς ΦΠΑ, και χωρίς την δαπάνη των ανταλλακτικών.
20. Στα αντικείμενα της αποκατάστασης βλαβών και της προληπτικής συντήρησης που αναλαμβάνει ο
ανάδοχος, συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση οποιουδήποτε ανταλλακτικού (αναλώσιμου ή μη) τόσο για
τα πλαίσια όσο και για τις υπερκατασκευές.
21. Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τηρεί καρτέλες των επισκευών, συντηρήσεων που πραγματοποιεί
για κάθε όχημα, οι οποίες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας καθώς και σε ψηφιακή και επεξεργάσιμη
μορφή κατάλογο με τα χρησιμοποιούντα ανταλλακτικά, τα οποία θα παραδίδονται στο ΠΒΚ για περεταίρω
διαχειριστική τακτοποίηση.
22. Ρητή υποχρέωση είναι επίσης η έγκαιρη παραγγελία και ύπαρξη / διατήρηση επαρκούς αποθέματος
ανταλλακτικών έτσι ώστε όλες οι απαιτούμενες εργασίες να γίνονται απρόσκοπτα και χωρίς καμία
καθυστέρηση ή έλλειψη.
23. Το πρόγραμμα με τις λεπτομέρειες συντήρησης που ορίζει ο κατασκευαστής, θα καταρτίζεται αρχικά
από τον ανάδοχο με γνώμονα την επίτευξη της βέλτιστης διαθεσιμότητας (ειδικά τις ημέρες αιχμής) και της
αξιοπιστίας του εν λόγω εξοπλισμού, με την ελάχιστη δυνατή όχληση της λειτουργίας του ΤΜΤΦ του ΠΒΚ.
Κατόπιν υποβάλλεται στο ΤΜΤΦ το οποίο το εγκρίνει ως έχει ή προτείνει τροποποιήσεις.
24. Στο αντικείμενο των ζητουμένων υπηρεσιών εντάσσεται και η υποχρέωση του αναδόχου να υποβάλει
εγκαίρως, έγγραφες επισημάνσεις στην Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης και στο ΤΜΤΦ για τυχόν
έκτακτες παρεμβάσεις που απαιτούνται. Στον γενικό έλεγχο καλής λειτουργίας εντάσσεται η υποχρέωση του
αναδόχου να εντοπίζει έγκαιρα οποιαδήποτε οπτική ή ακουστική ένδειξη δυσλειτουργίας. Σε περίπτωση
αναγκαιότητας άμεσης διακοπής της λειτουργίας του οχήματος ενημερώνει και προγραμματίζει τον χρόνο
παρέμβασης για την πρόληψη εκδήλωσης βλάβης.
25. Η εκτέλεση όλων των ζητούμενων εργασιών θα γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό του
αναδόχου. Στο αντικείμενο των υπηρεσιών εντάσσεται η υποχρέωση του αναδόχου να συντάσσει και να τηρεί
ηλεκτρονικό αρχείο (βάση δεδομένων) με όλα τα οχήματα που επισκευάζει – συντηρεί και στο οποίο να
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καταγράφονται (με κωδικούς κατασκευαστή και το κόστος τους) όλες οι επισκευές και όλα τα
χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά – υλικά για κάθε επισκευή ή συντήρηση. Το αρχείο αυτό θα είναι διαθέσιμο
ανά πάσα στιγμή στην Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης και στο ΤΜΤΦ οι οποίοι θα έχουν τη
δυνατότητα αντιγραφής και επεξεργασίας των δεδομένων. Κατά τη διαδικασία των εργασιών οποιαδήποτε
ανταλλακτικά χρειασθούν θα καταγράφονται πριν τοποθετηθούν επί του οχήματος ή του μηχανικού μέρους
που επισκευάζεται, θα ελέγχονται από την αρμόδια επιτροπή του ΠΒΚ και η αξία τους θα προστίθεται στην
τιμή της εκτέλεσης της σχετικής εργασίας επισκευής ή συντήρησης.
26. Σε περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών, οι οποίες απαιτούν την επέμβαση οδικής βοήθειας ή περισυλλογής
ακινητοποιημένου οχήματος το ΠΒΚ μπορεί να ζητήσει την τεχνική υποστήριξη του αναδόχου χωρίς καμιά
προσαύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.
27. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης οι μειοδότες δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην
αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στην αποξήλωση των ανταλλακτικών, στη διάγνωση των
βλαβών, 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 αρμόδιας Επιτροπής και ΤΜΤΦ.

ΑΡΘΡΟ 4
Υποχρεώσεις του Αναδόχου

1. Ανα πάσα στιγμή να διαθέτει οργανωμένη αποθήκη ανταλλακτικών και παρακαταθήκη
ανταλλακτικών άμεσης ανάγκης καισε κάθε περίπτωση την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών που θα
απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης - επισκευής για όλα τα οχήματα - μηχανήματα ή
υπερκατασκευές που του έχουν ανατεθεί με την παρούσα ώστε να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις του
απέναντι στο ΠΒΚ εντός 48ωρου από την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του ΠΒΚ.

2. Ανά πάσα στιγμή να διαθέτει το κατάλληλο (σε πλήθος και σε εκπαίδευση προσωπικό) για την
εκτέλεση των εργασιών συντήρησης-επισκευής των οχημάτων του ΠΒΚ.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή επικαιροποιημένων των επισήμων τιμοκαταλόγων
ανταλλακτικών των αντιπροσωπειών των οχημάτων για τα οποία του ανατέθηκε η συντήρηση – επισκευή
εφόσον τροποποιηθούν οι αρχικοί κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ  5
Διαδικασία ανάθεσης εκτελεστικών συμβάσεων

1. Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισκευή – συντήρηση όλων των οχημάτων-μηχανημάτων
της παρούσης με τις σχετικές υποχρεώσεις των παρόχων που απορρέουν από αυτήν είναι δεσμευτική και
είναι η ακόλουθη:

α. Το Γραφείο Κίνησης του Τµήµατος Μεταφορών του ΠΒΚ εκδίδει «Δελτίο - Εντολή
Επιθεωρήσεως και Επισκευής Οχήματος» προς τον Τεχνικό Οχημάτων του Τμήματος για το όχημα, στο οποίο
θα αναγράφεται περιληπτικά το είδος της συντήρησης ή επισκευής και αν είναι δυνατόν, οι αναγκαίες
εργασίες και ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν.

β. Ο Τεχνικός του ΤΜΤΦ εκδίδει «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής Οχήματος» με τις
τεχνικές διαπιστώσεις, τις απαιτούμενες εργασίες και τα ανταλλακτικά που τυχόν θα απαιτηθούν για την
επισκευή και αν δεν δύναται να επισκευάσει την συγκεκριμένη βλάβη, εκδίδει και «Βεβαίωση Αδυναμίας
Επισκευής», δεόντως αιτιολογημένη, βάσει της οποίας οι εργασίες θα ανατίθενται σε ιδιωτικό συνεργείο, με
μέριμνα της ΔΠΣ/Δ΄ΚΟΥ/ΠΒΚ. Στο «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής Οχήματος», το οποίο
υπογράφεται από τον Τεχνικό Οχημάτων του ΠΒΚ και τον Τμχη του ΤΜΤΦ, καταχωρείται απαραιτήτως και η
ένδειξη ότι οι εργασίες θα ανατεθούν σε ιδιωτικό συνεργείο, βάση της «Βεβαίωσης Αδυναμίας Επισκευής».

γ. Με μέριμνα του ΤΜΤΦ του ΠΒΚ, τα δύο ανωτέρω στοιχεία, ήτοι το «δελτίο τεχνικής
επιθεωρήσεως και επισκευής οχήματος» και η «βεβαίωση αδυναμίας επισκευής», τα οποία και αποτελούν
ουσιώδες δικαιολογητικά της εκάστοτε πραγματοποιούμενης δαπάνης, διαβιβάζονται υπηρεσιακά στη
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ΔΠΣ/Δ΄ΚΟΥ/ΠΒΚ η οποία θα μεριμνά για την πρόσκληση προς τον ανάδοχο για συμπλήρωση της προσφοράς,
την ανάθεση των απαιτούμενων εργασιών επισκευής - συντήρησης και τη σύναψη της εκτελεστικής
σύμβασης  για την εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών.

στ. Το ιδιωτικό συνεργείο (πάροχος), με λήψη της πρόσκλησης για συμπλήρωση της προσφοράς
του από το ΠΒΚ υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών (ή διαφορετικό αν κρίνει η υπηρεσία βάσει
της έκτασης και της σοβαρότητας της βλάβης), να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνική
επιθεώρησή του οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών,
εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. για την πιστοποίηση της βλάβης-επισκευής (με τα τυχόν ανταλλακτικά),

ζ. Στη συνέχεια ο πάροχος υποχρεούται να εκδώσει (εντός του ανωτέρω χρόνου) «Δελτίο
Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής του Οχήματος-Έκθεση διάγνωσης» με τις τεχνικές διαπιστώσεις που
έκανε κατά τον έλεγχο του οχήματος, όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που
απαιτούνται καθώς και τα τυχόν εξαρτήματα, ανταλλακτικά κλπ, και την αρχική κοστολόγηση τόσο των
εργασιών (με ανάλυση σε ώρες εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα εργατοωρών των ενδεικτικών
εργασιών της Συμφωνίας - Πλαίσιο και του αντίστοιχου κόστους μετά το ποσοστό της έκπτωσης που
προσέφερε) όσο και των ανταλλακτικών, λαμβάνοντας υπόψη τους επίσημους τιμοκαταλόγους των σχετικών
εταιρειών μετά το ποσοστό της έκπτωσης που προσέφερε, καθώς και τη συνολική δαπάνη.

η. Σε περίπτωση που οι απαιτούμενες εργασίες δεν προβλέπονται στον πίνακα της
παρούσας Συμφωνίας – Πλαίσιο με τις ενδεικτικές εργασίες, θα κοστολογούνται όπως ορίζει η παρούσα, με
την ίδια χρέωση ανά εργατοώρα (μετά το ποσοστό έκπτωσης του παρόχου). Το ανωτέρω δελτίο - έκθεση
διάγνωσης, μαζί με την οικονομική προσφορά του, ο πάροχος υποχρεούται να το υποβάλει εντός του
ανωτέρω χρονικού ορίου στην ΔΠΣ/Δ΄ΚΟΥ/ΠΒΚ. Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή της κάθε προσφοράς
του ο πάροχος οφείλει να καταθέσει επιπλέον εν’ ισχύ τα κάτωθι δικαιολογητικά:

(1) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

(2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

(3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση για τη
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

θ. Ακολούθως η Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης ελέγχει την προσφορά για την
έγκριση και την έκδοση της απόφασης για την ανάθεση από τη ΔΠΣ της συγκεκριμένης επισκευής ή
συντήρησης στο συγκεκριμένο συνεργείο. Η Επιτροπή, ενεργώντας προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος,
ελέγχει την προσφορά και αν η κοστολόγηση των εργασιών ανά εργατοώρα συνάδει με τη βλάβη καθώς και
το κόστος και την ποιότητα των ανταλλακτικών, και αν είναι σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία πλαίσιο.

ι. Η Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης δύναται να απευθυνθεί στους κατασκευαστές,
εισαγωγείς ή διανομείς του κάθε οχήματος, μηχανήματος ή υπερκατασκευής για έλεγχο και επιβεβαίωση των
προσφερόμενων τιμών. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένος να δεχτεί τις παρατηρήσεις της
Επιτροπής σε ότι αφορά την κοστολόγηση της επισκευής (εργασίες, εργατοώρες, ανταλλακτικά) και είτε να
συμμορφωθεί με αυτές είτε να μην τις αποδεχθεί και να αποσύρει την προσφορά του για την συγκεκριμένη
βλάβη.

ια. Αν κάποιο ανταλλακτικό πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό ή η επισκευή είναι μεγάλης
έκτασης και ο πάροχος δεν συμφωνεί με το χρονικό όριο εκτέλεσης εργασιών που καθόρισε η Επιτροπή, ο
Πάροχος θα πρέπει να προσδιορίσει τον αιτούμενο χρόνο επισκευής του οχήµατος κατά την συμπλήρωση του
«Δελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής-Έκθεσης Διάγνωσης». Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή θα
αξιολογήσει το αίτημά του και δύναται να προσφύγει σε έτερο ιδιωτικό συνεργείο, αν παρέχει τον χρόνο
εκτέλεσης των εργασιών που όρισε η Επιτροπή, καθόσον δεν υπάρχει αναπληρωματικός στόλος οχημάτων
του ΠΒΚ και πρέπει να επισκευάζονται και να τίθενται σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν.

ιβ. Κατόπιν της έγκρισης του «Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης-Έκθεσης Διάγνωσης» του
παρόχου και της αποδοχής της προσφοράς για την συγκεκριμένη εργασία, η ΔΠΣ εκδίδει σχετική «απόφαση
ανάθεσης και συντάσσεται και υπογράφεται εκτελεστική σύμβαση μεταξύ του ΠΒΚ και του Παρόχου για την
συγκεκριμένη εργασία επισκευής ή συντήρησης με τα τυχόν απαραίτητα ανταλλακτικά και με καθορισμό του
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χρόνου επισκευής όπως έχει ορισθεί ανωτέρω. Ο πάροχος υποχρεούται να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες και
να αντικαταστήσει τα τυχόν ανταλλακτικά ή εξαρτήματά κλπ εντός του καθοριζόμενου στην συγκεκριμένη
σύμβαση χρονικού ορίου.

ιγ. Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εργασιών ο πάροχος θα συντάσσει το «Δελτίο
Επισκευής Οχήματος» με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της γενομένης
συντηρήσεως (ανάλυση σε ώρες εργασίας και συνολική δαπάνη) καθώς και των ανταλλακτικών που
χρησιμοποιήθηκαν με την αντίστοιχη δαπάνη τους και θα υποβάλλεται στην ανωτέρω Επιτροπή, καθώς
αποτελεί ουσιώδες δικαιολογητικό της εκάστοτε πραγματοποιούμενης δαπάνης.

ιδ. Μετά την επισκευή του οχήματος με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και την
παραλαβή του από την αρμόδια Επιτροπή, ο πάροχος εκδίδει σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή
προμήθειας ανταλλακτικών κατά περίπτωση. Τα χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά θα αναγράφονται
ξεχωριστά στο τιμολόγιο και θα εφαρμόζεται επί αυτών το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο πάροχος με
την προσφορά του.
2. Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε βλάβη ή προγραμματισμένη συντήρηση οχήματος που
απαιτηθεί και τα παραπάνω έντυπα θα συνοδεύουν κάθε τιμολόγιο και θα υποβάλλονται στον Κλάδο
Οικονομικών υπηρεσιών ως συνοδευτικά δικαιολογητικά του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος πληρωµής.
3. Αν η Επιτροπή το θεωρεί σκόπιμο θα συντάσσεται σε κάθε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης,

Τεχνική Έκθεση η οποία θα προσυπογράφεται από τον πάροχο και την αρμόδια Επιτροπή και στην οποία θα
περιγράφονται αναλυτικά :

α. Η αρχική διάγνωση της βλάβης, έτσι όπως αυτή συνοδεύει το προς επισκευή όχημα από το
ΤΜΤΦ

β. Η ακριβής διάγνωση της βλάβης, έτσι όπως αυτή διαπιστώνεται από τον πάροχο και την
αρμόδια επιτροπή κατά τον λεπτομερή έλεγχο του οχήματος

γ. Οι αιτίες που προκάλεσαν τη βλάβη
δ. Η προτεινόμενη λύση αποκατάστασης της βλάβης με έμφαση στην αντικατάσταση ή επισκευή

των διαφόρων υποσυνόλων που απαρτίζουν το εκάστοτε μηχανικό ή άλλο μέρος
ε. Οι εργασίες που έγιναν, όπως αυτές προβλέπονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του

κατασκευαστή και η ανάλυσή τους ανά ώρα εργασίας.
στ. Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν λεπτομερώς, με έμφαση στο αν είναι τα γνήσια που

προτείνονται από τον κατασκευαστή ή από τους κατασκευαστές τους για τον σκοπό για τον οποίο
χρησιμοποιούνται ή εναλλακτικά, στην περίπτωση κατά την οποία τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά δεν
είναι τα γνήσια δικαιολόγηση της επιλογή και της χρησιμοποίησής τους από τον πάροχο.
4. Επισημαίνεται ότι το ΤΜΤΦ του ΠΒΚ και η ανωτέρω Επιτροπή σε κάθε περίπτωση και κυρίως κατά τον
έλεγχο της καταλληλότητας και του κόστους εργασιών και ανταλλακτικών, διατηρούν το δικαίωμα :

α. Να εξετάζουν την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών και την καταλληλότητα
των προτεινόμενων ανταλλακτικών έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και να
διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών λειτουργία του κάθε οχήματος,
απευθυνόμενες στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του εκάστοτε τροχαίου υλικού το οποίο
προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή.

β. Να ελέγχουν τα δείγματα των προσφερόμενων ειδών και να στέλνουν αυτά κατά την κρίση
τους σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών µε δαπάνη των
παρόχων

γ. Να μεταβαίνουν ανά πάση στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, στις εγκαταστάσεις του
παρόχου (συνεργείο) και να ελέγχουν αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που είχε περιγράψει και
βεβαιώσει με την υποβολή της προσφοράς του και επίσης να ελέγχουν αν βρίσκεται το προς επισκευή όχημα
εντός των εγκαταστάσεων του συνεργείου - να παρευρίσκονται στο συνεργείο του παρόχου κατά τον έλεγχο
για την διαπίστωση της βλάβης και κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

δ. Να πραγματοποιούν έρευνα στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, είτε αρχικά
είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης, τόσο για τις εργασίες όσο και για τα ανταλλακτικά και
εξαρτήματα, καθώς επίσης και να αμφισβητούν οποιασδήποτε προσφερόμενη τιμή του παρόχου,
υποβάλλοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία και δεσμεύουν τον πάροχο για την αποδοχή της.

ε. Να διασταυρώνουν το χρόνο τιμολόγησης, των ωρών εργασίας και της τιμής των
ανταλλακτικών, σε σχέση µε το βιβλίο εισερχομένων - εξερχομένων οχημάτων του αναδόχου, εφόσον το
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βιβλίο αυτό βρίσκεται σε ισχύ από την κείμενη φορολογική νοµοθεσία και εφόσον το κρίνουν απαραίτητο,
μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης ή συντήρησης από τον πάροχο και τη σύνταξη του Δελτίου
Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος-Έκθεσης Διάγνωσης, να μην προχωρήσουν στην αποκατάσταση αυτής και
στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον πάροχο η αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της
βλάβης, αφού ο ανάδοχος παραδώσει στο ΠΒΚ το ελεγμένο όχημα στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.

5. Με την απόφαση ανάθεσης του ΠΒΚ των υπηρεσιών –προμήθειας ανταλλακτικών για τα οποία ο
ανάδοχος υπέβαλε προσφορά (συμπληρωμμένη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας), αυτός υποχρεούται
εντός πέντε (5) ημερών από κοινοποίησής της να προσέλθει στην έδρα του ΠΒΚ για την υπογραφή της
εκτελεστικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6
Εγγυημένη Λειτουργία Προμήθειας

1. Ο χρόνος εγγύησης των εργασιών και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών δεν μπορεί να
μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης της σχετικής εργασίας ή της τοποθέτησης
του εξαρτήματος/ανταλλακτικού, όπως αποδεικνύεται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις παραλαβής. Καθ' όλον
τον χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει με δική του δαπάνη οποιαδήποτε βλάβη
παρουσιασθεί λόγω πλημμελούς εργασίας του, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται σε ευθύνη του. Επίσης, η
εγγύηση αυτή νοείται ως η χωρίς χρέωση άμεση επισκευή οχήματος ή μηχανικού μέρους που καταρχήν
επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης.

2. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην
προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

3. Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο ανάδοχος οφείλει, ύστερα από σχετική
ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΠΒΚ, να επανορθώνει το συντομότερο δυνατό (το χρονικό διάστημα
θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με την υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και
σοβαρότητα αυτής) μετά την ειδοποίηση της υπηρεσίας, κάθε βλάβη ή κακοτεχνία που παρουσιάζεται και
οφείλεται σε κακή ποιότητα εργασιών ή σε αστοχία υλικού και όχι σε φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του
κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση ή κακή συντήρησή του.

4. Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή
βλάβη που δεν οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Υπηρεσία
ότι η ποιότητα του ανταλλακτικού δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή παρουσίαζε
ελαττώματα.

ΑΡΘΡΟ 7
Χρήση Απαιτούμενων Ανταλλακτικών

1. Λόγω της ποικιλομορφίας του στόλου των οχημάτων, του πλήθους των ειδών των εργασιών που θα
απαιτηθούν (πιθανές και απρόβλεπτες εργασίες, πολυπληθής γκάμα, έκταση επισκευών) έχει αποδειχθεί από
την εμπειρία μας ότι τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων,
μηχανημάτων και υπερκατασκευών βρίσκονται στο εμπόριο ως γνήσια (των επίσημων κατασκευαστών ή
εισαγωγέων/αντιπροσώπων - διανομέων του δικτύου διακίνησης ανταλλακτικών) και κάποια μόνο ως
«ανταλλακτικά του εμπορίου» (τρίτων κατασκευαστών).

2. Για κάθε επισκευή-συντήρηση οχήματος ή μηχανήματος της μελέτης τα χρησιμοποιούμενα
ανταλλακτικά θα είναι τα γνήσια ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται στους επίσημους τιμοκαταλόγους των
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εταιρειών κατασκευής ή εισαγωγής των αντίστοιχων οχημάτων-μηχανημάτων της μελέτης ή που χρησιμοποιεί
και προτείνει ο κατασκευαστής του οχήματος .

3. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν γνήσια ανταλλακτικά (των εταιρειών κατασκευής ή εισαγωγής των
αντίστοιχων οχημάτων-μηχανημάτων) για οποιοδήποτε λόγο, ο µειοδότης δύναται να προτείνει προς έγκριση,
κατά την σύνταξη του «Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης» την χρήση ανταλλακτικών του εμπορίου
(ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών ιδίου τύπου και µε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα γνήσια
ανταλλακτικά).

4. Τα ανταλλακτικά αυτά θα πρέπει να είναι εφάμιλλα των γνήσιων ανταλλακτικών κατά την έννοια του
Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρημένου ΕΚ αριθ. 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι
διαλογής, όχι μεταχειρισμένα). Θα πρέπει να είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία
προορίζονται και να συνοδεύονται (για όποια από αυτά απαιτείται και δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης
αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες) από δήλωση/πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς όλες τις εφαρμοστέες
απαιτήσεις από πιστοποιημένο δίκτυο-φορέα πιστοποίησης ή να έχουν σήμανση CE. Για την ύπαρξη των
πιστοποιητικών δεσμεύεται ο συμμετέχων με υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει με την προσφορά του. Η μη
απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιμα ή αντίστοιχου πιστοποιητικού
καταλληλότητας αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άμεσα από τον μειοδότη.

5. Ανταλλακτικά που δεν είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών-
αντιπροσώπων των οχημάτων - μηχανημάτων, απορρίπτονται. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η χρήση
μεταχειρισμένων ή εκ διαλογής ανταλλακτικών σε οποιαδήποτε επισκευή ή συντήρηση.

6. Ορισμός «γνήσιου ανταλλακτικού» σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 άρθρο 1 παρ.
1κ.: είναι τα «ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη
συναρμολόγηση του αυτοκινήτου οχήματος και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές και
διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήματος για την παραγωγή συστατικών μερών
ή ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο. Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην ίδια
γραμμή παραγωγής με τα εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι
πρόκειται για γνήσια ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα μέρη
είναι εφάμιλλης ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση του οικείου
αυτοκινήτου οχήματος και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του
κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήματος»

7. Ορισμός «ανταλλακτικού εφάμιλλης ποιότητας» σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002
άρθρο 1 παρ. 1κα.: «μόνον τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία
μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με τα συστατικά
μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχημάτων».

8. Στην τιμή του κάθε ανταλλακτικού, όπως αναγράφεται στους επίσημους τιμοκαταλόγους των
εταιρειών κατασκευής, θα εφαρμόζεται η επιμέρους έκπτωση που προσέφερε ο πάροχος για τα ανταλλακτικά
με την υποβολή της αρχικής προσφοράς του ή με την υποβολή της προσφοράς του ανά βλάβη (που σε κάθε
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αντίστοιχη αρχικά προσφερόμενη επιμέρους έκπτωση).

9. Οι ίδιες διαδικασίες θα ακολουθούνται και στην κοστολόγηση των τιμών των ανταλλακτικών του
εμπορίου. Σε κάθε περίπτωση χρήσης ανταλλακτικού η καταλληλότητα και η τιµή κόστους θα προεγκρίνεται
από την Επιτροπή ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων.
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10. Σε κάθε περίπτωση οι πάροχοι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα πρέπει να είναι σε θέση να
αποδείξουν τη γνησιότητα ή την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών. Εάν κατά την
παραλαβή διαπιστωθεί ότι τα ανταλλακτικά δεν είναι τα γνήσια ή ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν
ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ, ο πάροχος είναι
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και εάν δεν
συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει η παραπάνω προθεσμία
και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε το ΠΒΚ μπορεί να προμηθευτεί τα καταστραφέντα ή
ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος σε άλλο ανάδοχο
και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον λογαριασμό εγγύησης καλής
εκτέλεσης.

11. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή
άλλου μέχρι παράδοσης αυτών. Το ΠΒΚ έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί επισκευές με το προσωπικό του,
με παροχή τεχνικής υποστήριξης (επίβλεψη- τεχνογνωσία) από τον αναδόχο.

12. Το συνεργείο (ανάδοχος) που θα εκτελεί την επισκευή, οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία τα
αντικατασταθέντα ανταλλακτικά Ο ανάδοχος μετά την πιστοποίηση της σχετικής επισκευής θα εκδίδει
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας ανταλλακτικών κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 8
Παράδοση – Παραλαβή του αντικειμένου της εκτελεστικής σύμβασης

1. Τα οχήματα και μηχανήματα θα παραδίνονται με ευθύνη του αναδόχου στην επιτροπή του ΠΒΚ στην
έδρα του αναδόχου, επισκευασμένα, έτοιμα προς λειτουργία και απαλλαγμένα από κάθε εκκρεμότητα. Τα
χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά θα παραδίνονται τοποθετημένα στο επισκευασμένο όχημα, ενώ τα παλιά
ανταλλακτικά παραδίδονται στην Επιτροπή για αποχρέωση από το λογιστικό σύστημα του ΠΒΚ.
2. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με το άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
άρθρο 9 της παρούσας. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται
να παραστεί και ο ανάδοχος.
3. Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και
μηχανημάτων του ΠΒΚ θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες κάθε φορά ανάγκες, από την αρμόδια
Επιτροπή παραλαβής, η οποία και υποχρεούται στην ποσοτική εξέταση αυτών για την διαπίστωση της
συμμόρφωσης με τις ποσότητες στα αντίστοιχα δελτίο επισκευών, για την ποιοτική εξέταση αυτών για την
διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες προδιαγραφές και στον έλεγχο λειτουργικότητας του
οχήματος με πρακτική δοκιμή.
4. Η παραλαβή κατά τα ανωτέρω των προς παροχή υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής
αφορά:

α. Την παροχή των εργασιών σύμφωνα με την ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης
των οχημάτων (σύμφωνα προς το «Δελτίο ή Εντολή Επιθεώρησης και Επισκευής οχήματος» εκδιδόμενο από
το ΤΜΤΦ) σε ιδιωτικό συνεργείο.

β. Την διαπίστωση της πλήρης και άρτιας εκτέλεσης των εργασιών αυτών καθώς και την
παραλαβή του οχήματος σε πλήρη λειτουργία.

γ. Την παραλαβή του επισκευασμένου οχήματος μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση
χρόνο.
5. Κατά την παράδοση και παραλαβή ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει ενυπόγραφο
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών.
6. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
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αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
7. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 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 ως άνω απόφασης, 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.
8. Εάν διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της μελέτης ή ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών
δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ, ο πάροχος είναι
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εντός
ορισθείσας προθεσμίας.
9. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 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.
10. Εάν ο πάροχος δεν συμμορφωθεί με την διαδικασία διαπίστωσης αποκλίσεων, ή αν παρέλθει η
οριζόμενη από την Υπηρεσία προθεσμία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε το ΠΒΚ μπορεί
να αγοράσει τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το
ελαττωματικό μέρος σε άλλο φορέα και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον
λογαριασμό της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να προβεί στην τακτοποίηση αυτών κατά τον προσφορότερο
τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
11. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κακή ποιότητα εργασιών ή αστοχία υλικού, που δεν
οφείλεται σε φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση, ο ανάδοχος, χωρίς
αποζημίωση, οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη
που δεν οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους, εφόσον διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι η ποιότητα
του ανταλλακτικού δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή παρουσίαζε ελαττώματα.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση της υπηρεσίας ή δεν ενεργήσει εντός της
οριζόμενης προθεσμίας εφαρμόζονται οι νόμιμες κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
12. Σε περίπτωση απόρριψης - επιστροφής των συμβατικών υλικών εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο
άρθρο 213 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9
Πληρωμή – Κρατήσεις

1. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών - υλικών στον Ανάδοχο θα γίνεται κατόπιν οριστικής
παραλαβής του αντικειμένου της κάθε εκτελεστικής σύμβασης σε ΕΥΡΩ, από την Κεντρική Υπηρεσία
Χρηματικού του ΠΒΚ, κατόπιν της υποβολής σε αυτήν των παρακάτω δικαιολογητικών, με μέριμνα και των
δύο συμβαλλομένων:

α. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας ανταλλακτικών

β. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (Εκδίδεται από το ΠΒΚ).

γ. Δελτίο Επισκευής Οχήματος» με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της
γενομένης συντηρήσεως (ανάλυση σε ώρες εργασίας και συνολική δαπάνη) καθώς και των ανταλλακτικών
που χρησιμοποιήθηκαν με την αντίστοιχη δαπάνη τους

δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του Αναδόχου για είσπραξη χρημάτων από φορείς
Κεντρικής Κυβέρνησης.
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ε.  Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (ΕΦΚΑ), για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, τόσο
για τον ΑΝΑΔΟΧΟ όσο και για τους τυχόν αυτασφάλιστους με σχέση υπεργολαβίας απασχολούμενους από
αυτόν.

στ.  Έκδοση σχετικής COMMITMENT&VOUCHER (Εκδίδεται από το ΠΒΚ).

ζ.    Γραμμάτειο χρέωσης ανταλλακτικών (Εκδίδεται από το ΠΒΚ εφόσον απαιτείται)

η. Νόμιμο παραστατικό, στο οποίο να αναγράφονται ο αριθμός IBAN λογαριασμού του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ στον οποίο θα γίνεται η κατάθεση του συμβατικού ποσού του εκάστοτε μήνα.

2. Το τιμολόγια εκδιδόμενα προς το ΠΒΚ απαλλάσσεται από κάθε είδος φόρου, σύμφωνα με τον ΑΝ
407/68 (ΦΕΚ 105Α) και επιβαρύνεται μόνο με Φ.Ε. 4%ή 8% για την προμήθεια υλικού ή την παροχή
υπηρεσιών αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ  10
Ποινικές Ρήτρες

1. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, ο ανάδοχος κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο ή και της εκτελεστικής σύμβασης και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας  αρχής,  ύστερα  από  γνωμοδότηση του  αρμόδιου
οργάνου,  εφόσον α) δεν   φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί β) Αν ο συμβαλλόμενος
οικονομικός φορέας δεν υποβάλει προσφορά στη νέα διαδικασία σύναψης Εκτελεστικής Σύμβασης, γ) Στην
περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό «εκτελεστικής σύμβασης μέσα
στην τεθείσα προθεσμία.

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη συμφωνία πλαίσιο κατά
την ως άνω περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/20162 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις
οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη
πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

2. Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο ή εκτελεστική
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις
της παρ. 4 του άρθρου 203 του ν.4412/16.

3. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη της Α.Α..

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

4. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
(εκτελεστικής σύμβασης) και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη
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χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής
αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης
για παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου,
κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

β) Για πλημμελή εκτέλεση των λοιπών συμβατικών του υποχρεώσεων (συμφωνίας πλαισίου ή
εκτελεστικής σύμβασης) όπως παρακάτω:

(1 )Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης, να
επιβάλει χρηματικό πρόστιμο ύψους 200€, αφού έχει προηγηθεί αντίστοιχη έγγραφη σύσταση.

(2) Στην περίπτωση επανάληψης της  συμβατικής παρέκκλισης εκ μέρους του Αναδόχου,
για την οποία του έχει ήδη επιβληθεί ποινή σύμφωνα με τα παραπάνω, το χρηματικό πρόστιμο θα
προσαυξάνεται επιπλέον σε ποσοστό 50%. Νέα ταυτόσημη συμβατική παρέκκλιση ή σώρευση περισσότερων
διαφορετικών παρεκκλίσεων για τις οποίες είτε έχει γίνει σύσταση ή και έχει επιβληθεί πρόστιμο κατά τα
ανωτέρω, θα επάγεται κατά την κρίση του ΠΒΚ έκπτωση του Αναδόχου από τη Συμφωνία Πλαίσιο.

5. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου ή,
σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης (της
συμφωνίας πλαίσιο ή εκτελεστικής σύμβασης), εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

6. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 11
Λύση – Τροποποίηση Σύμβασης

1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο κατόπιν συμφωνίας και των δύο
συμβαλλομένων σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/16.

2. Το ΠΒΚ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης σε βάρος του Αναδόχου, κατά την
έννοια του άρθρου 13 της παρούσας, σε οποιονδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια αυτής, εφόσον το κρίνει
απαραίτητο.

ΑΡΘΡΟ  12
Εγγυοδοσία - Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, κατέθεσε στην ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ εγγυητική
επιστολή της Τράπεζας …………………… με αριθμό …………………….. , ποσού …………… χιλιάδων
…………………………………………. ευρώ (…………………,00 €).

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο, μετά την οριστική
εκκαθάριση όλων των απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

ΑΡΘΡΟ  13
Ανωτέρα βία

11.. Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  δεν  ευθύνονται  για  τη  μη  εκπλήρωση  των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται αποδεδειγμένα σε περιστατικά ανωτέρας
βίας.
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2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,  οφείλει να γνωστοποιήσει, επικαλεσθεί και τεκμηριώσει προς
το ΠΒΚ τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το ΠΒΚ υποχρεούται να απαντήσει
εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, διαφορετικά, με την πάροδο
άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

AΡΘΡΟ 14
Εκχώρηση Σύμβασης

Απαγορεύεται ρητά στον Ανάδοχο να εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε από τα
δικαιώματά της και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν εξ’ αυτής περιλαμβανομένης της πιστώσεως για τα
χρήματα οφειλόμενα σε αυτήν σύμφωνα με τους όρους της, σε οποιοδήποτε  μέρος χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη έγκριση του ΠΒΚ.

AΡΘΡΟ 15
Εφαρμοστέο δίκαιο- Επίλυση διαφορών

Η  Σύμβαση  διέπεται  από  το  Ελληνικό  δίκαιο.  Ο  Ανάδοχος και το ΠΒΚ καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ
τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή αυτής ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική
επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή
διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στα Χανιά.

AΡΘΡΟ 16
Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα σύμβαση :

1. Κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο συσχετίζεται (Διακήρυξη,
Προσφορά, Διαταγή Κατακύρωσης).

2. Για ότι δεν ορίζει ρητά εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στην υπ αρίθμ 9/21 διακήρυξη, οι
διατάξεις του ν.4412/16 και η ισχύουσα κοινοτική – ελληνική νομοθεσία.

3. Συντάχθηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά την ανάγνωση της υπογράφτηκε
από τους συμβαλλομένους.  Από τα πρωτότυπα αυτά το ένα κρατήθηκε από το ΠΒΚ/Δνση Προμ. &
Συμβάσεων και το άλλο έλαβε ως διπλόγραφο ο Ανάδοχος.

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το ΠΒΚ Για τον Ανάδοχο

Σμχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1» Ενδεικτικές Εργασίες - Εργατοώρες Συντήρησης – Επισκευής ανά Κατηγορία Οχημάτων
«2» Πίνακας των προς Επισκευή – Συντήρηση Οχημάτων
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ………..… ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

………… ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
………………………………………………………………… (Περιγραφή Τμήματος- Ομάδας)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h)

ΜΕΣΑΙΑ< 5tn ΜΕΓΑΛΑ≥ 5tn

Τχης (Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ………..… ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α/Α
ΑΡ

ΚΥΚΛΟ
ΦΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΧΡΟΝ/ΓΙΑ
1ης

ΑΔΕΙΑΣ
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΑΔΑΣ)……………………………………………………

…

Τχης (Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX–Υπόδειγμα Σχεδίου Εκτελεστικής Σύμβασης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ........... ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ …/21 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ–ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Τίτλος Συμφωνίας – Πλαισίου: «Συντήρηση – Επισκευή ………………………………………………… Οχημάτων του ΠΒΚ»

Προϋπολογισμός Συμφωνίας – Πλαισίου: …………….…€ (άνευΦ.Π.Α.)

Προϋπολογισμός Εκτελεστικής Σύμβασης:……………..€ (άνευΦ.Π.Α.)

Σήμερα, την ………..  μηνός ……………………. Του έτους 2020 και ώρα 10:00, στις εγκαταστάσεις του ΠΕΔΙΟΥ
ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στον Παζινό  Ακρωτηρίου Χανίων, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ δια του νόμιμου εκπροσώπου του, ………………………………………

2. Η …………………………………………. με ΑΔΤ …………… διά του νομίμου εκπροσώπου
.………………………….(στοιχεία εκπροσώπου), συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ  1
Γενικά-Αντικείμενο Σύμβασης-Π/Υ Σύμβασης-Συμβατικό Κόστος

1. Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε εκτέλεση της
600.1/……………………………………………………………/ΠΒΚ/ΚΟΥ/ΔΠΣ απόφασης ανάθεσης του Δκτη του ΠΕΔΙΟΥ
ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ανάμεσα στον-ην «………………………………………………………….», που θα καλείται στο εξής
«Ανάδοχος», και στο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, στο εξής  «ΠΒΚ» σε συνέχεια της υπ' αρ.…… Συμφωνίας-
Πλαισίου, που έχει υπογραφεί μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων.

2. Αντικείμενο της προμήθειας/παροχής υπηρεσιών: Η παροχή των υπηρεσιών επισκευής -
συντήρησης και η προμήθεια των απαιτουμένων ανταλλακτικών των οχημάτων της Προσθήκης «1»
συνολικού κόστους ………………………………………………….. ευρώ άνευ ΦΠΑ.

3. Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση του συνόλου των αντικειμένων της παραγγελίας/του
οχήματος στο οποίο θα έχει εκτελεστεί το σύνολο των εργασιών, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του
Αναδόχου, στον οριζόμενο χώρο παράδοσης, και συμπεριλαμβάνει κάθε είδους κρατήσεις και δαπάνες,
καθώς και τα τυχόν έξοδα μεταφοράς.

4. Η οριζόμενη τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσης
Εκτελεστικής Σύμβασης και δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή της, με εξαίρεση την αποδεικνυόμενη ανωτέρα
βία.

5. Η παράδοση των υπηρεσιών – υλικών συντήρησης – επισκευής της παρούσας θα έχει
ολοκληρωθεί έως την ……………………………………………

6. Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της Εκτελεστικής Σύμβασης συνυπολογιζόμενου του
χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας του άρθρου 6 της υπ αρίθμ …../21 Συμφωνίας Πλαίσιο, ορίζεται σε
δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών – ανταλλακτικών από την
επιτροπή του ΠΒΚ.
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ΑΡΘΡΟ 2
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Τα προς προμήθεια αντικείμενα θα είναι γνήσια, αμεταχείριστα και απολύτως σύμφωνα με την
τεχνική προσφορά του Αναδόχου που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας (η οποία
προσφορά καλύπτει τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης αλλά και της επίσημης
Αντιπροσωπείας των οχημάτων) και τους όρους της Συμφωνίας-Πλαισίου.

2. Η παροχή των ανατιθέμενων υπηρεσιών θα είναι απολύτως σύμφωνη με την τεχνική προσφορά
του Αναδόχου που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας (η οποία προσφορά καλύπτει
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης αλλά και της επίσημης Αντιπροσωπείας των
οχημάτων) και τους όρους της Συμφωνίας-Πλαισίου. Όλα αυτά τα κείμενα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσης.

3. Ο χρόνος εγγύησης των εργασιών και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών είναι δώδεκα (12)
μήνες από την ημερομηνία εκτέλεσης της σχετικής εργασίας ή της τοποθέτησης του
εξαρτήματος/ανταλλακτικού, όπως αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της εκτελεστικής
σύμβασης. Καθ' όλον τον χρόνο της εγγύησης ισχύουν τα συμφωνηθέντα στο άρθρο 6 της υπ αριθμ …./21
Συμφωνίας – Πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

1. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αντικειμένων/των παρασχεθεισών υπηρεσιών
θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή του ΠΒΚ, κατόπιν ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των αντικειμένων και
πραγματοποίησης δοκιμαστικής λειτουργίας του οχήματος.

2. Η παράδοση-παραλαβή των αντικειμένων θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ/τμηματικά επί του
οχήματος στο οποίο θα έχουν πραγματοποιηθεί οι εργασίες, στον τόπο και κατά τον χρόνο που καθορίζονται
στην παρούσα και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 8 της υπ αριθ, ……/21 Συμφωνία Πλαίσιο.

Άρθρο 4
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ως στο άρθρο 10 της υπ αρίθμ ……../21 Συμφωνία Πλαίσιο καθορίζεται.

Άρθρο 5
ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια αντικειμένων και των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της Συμφωνίας-Πλαισίου, και οπωσδήποτε μετά την
ανεπιφύλακτη οριστική παραλαβή τους καθώς και την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών πληρωμής:

α. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

β. Δελτίο Επισκευής Οχήματος

γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από φορείς της
Κεντρικής Κυβέρνησης).

δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ.

ε. Νόμιμο παραστατικό στο οποίο να αναγράφονται η επωνυμία του Προμηθευτή και το IBAN
στο οποίο θα γίνει η κατάθεση του χρηματικού ποσού του συμβατικού κόστους.

στ. Γραμμάτιο χρέωσης ανταλλακτικών (Εκδίδεται από το ΠΒΚ)
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ζ. Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής (Εκδίδεται από το ΠΒΚ)

η. Voucher (Εκδίδεται από το ΠΒΚ)

Τα τιμολόγια απαλλάσσονται από ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π. 4056/3029/17-6-87 Απόφαση
του Υπουργείου Οικονομικών/Υπηρεσία ΦΠΑ και  επιβαρύνονται μόνο με την προβλεπόμενη από την κείμενη
νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% ή 8% επί του καθαρού ποσού για την προμήθεια
υλικού ή την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τροποποίηση της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης μπορεί να γίνει μόνον σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
και εγγράφως αποδεικνυόμενες περιπτώσεις ανάγκης, και πάντως κατόπιν προγενέστερης έγγραφης
συμφωνίας των μερών.

AΡΘΡΟ 7
Λοιποί όροι

1. Η παρούσα σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο
συσχετίζεται.

2. Για ότι δεν ορίζεται ρητά στην παρούσα εφαρμόζονται: α) τα καθοριζόμενα – συμφωνηθέντα
στην υπ αριθμ …./21 συμφωνία πλαίσιο στο πλαίσιο της οποίας συνάπτεται, β) στη διακήρυξη υπ αριθμ 9/21
γ) οι διατάξεις του ν.4412/16 και δ) η ισχύουσα κοινοτική και ελληνική νομοθεσία.

3. Συντάχθηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά την ανάγνωση της υπογράφτηκε
από τους συμβαλλομένους.  Από τα πρωτότυπα αυτά το ένα κρατήθηκε από το ΠΒΚ/Δνση Προμ. & Συμβάσεων
και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η Αναθέτουσα Αρχή Ο Ανάδοχος
(δια του νομίμου εκπροσώπου του)

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1» Πίνακας Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής – Προμήθειας Ανταλλακτικών Οχημάτων του ΠΒΚ

Σμχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ………..… ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΒΚ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟ

ΡΙΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΒΚ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΑΝΑ ΜΜ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

…

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

Τχης (Ο) Αλεξάνδρα Παππά
Ακριβές Αντίγραφο Δντρια Δ΄ΚΟΥ

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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