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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ορεστιάδα 05 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ

Αριθ. Πρωτ: 9368

ΕΒΡΟΥ

Δ Η Μ Ο Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

« Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων του Δήμου Ορεστιάδας»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του

Π.Δ. 28/1980 «περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών των

Ο.Τ.Α.»
2.

Τις διατάξεις

του άρθρου 83

του Ν. 2362/1995 ( Φ.Ε.Κ. 247 Α΄ ) όπως

αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 177 του Ν. 4270/2014.
3.

Το Π.Δ. 60/2007

4.

Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 3373/390/20-03-1975 ( Φ.Ε.Κ. 349Β΄/27-03-1975 )
απόφαση του ΥΠ. Προεδρίας ΄΄ περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής,
συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών
των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί του
άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/53΄΄ όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 4993/745/2404-1975 ( Φ.Ε.Κ.) 489Β΄/15-05-1975 ) απόφαση που εκδόθηκαν κατ΄
εξουσιοδότηση του άρθρου 11 του Ν. 2396/53΄΄ περί κανονισμού χρήσεως και
κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των εν γένει
Ν.Π.Δ.Δ.

5.

Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 284 καθώς και του άρθρου 209 του Ν.3463/2006
(Δ.Κ.Κ.) όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

6.

Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.
3801/2009 και την σχετ. αποφ. Υπ. Αρ. 16820/02-09-2010 (Φ.Ε.Κ 1515 /Β΄/7-9-1)

7.
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
( Φ.Ε.Κ. 87 Α΄ )
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8.

Την υπ΄ αριθμ. 35130/739/2010 ( ΦΕΚ 1291/B΄/11-08-2010 ) απόφασης του
Υπουργείου Οικονομικών

9.

Τις διατάξεις

του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 όσον αφορά τα επιτρεπτά

χρηματικά όρια.
10.

Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. Ν. 3861/2010

11.

Τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄ αριθ. 11/2016 μελέτης Δ/νσης Περιβάλλοντος
Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου.

Διακηρύσσει
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της εργασίας « Συντήρηση και επισκευή
απορριμματοφόρων του Δήμου Ορεστιάδας» σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα »

Άρθρο 1ο:
Τρόπος -Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Π.Δ. 28/80 και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες
προσφορές στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ορεστιάδας στο Δημαρχιακό Κατάστημα οδός Βασ. Κων/νου 11 την 15η Απριλίου
2016 ημέρα Παρασκευή στις 12:00μ.μ (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών στην
αρμόδια επιτροπή)..
O διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης διαγωνισμού η οποία συνεστήθη με την με αριθμό 48/2016 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.

Άρθρο 2ο:
Συμβατικά στοιχεία.
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :
Διακήρυξη




Συγγραφή Υποχρεώσεων



Τεχνικές Προδιαγραφές



Προϋπολογισμός Προσφοράς



Ενδεικτικός Προϋπολογισμός



Τεχνική Έκθεση

Άρθρο 3ο:
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Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές για να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς
των Ο.Τ.Α. μαζί με την προσφορά τους πρέπει να προσκομίσουν:
α) Πιστοποιητικό εγγραφής του οικείου επιμελητηρίου ή άλλης επαγγελματικής
οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄αυτό και το ειδικό επάγγελμά
τους.
β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν υπάρχει καταδίκη για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
γ) Πιστοποιητικό από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, το οποίο να βεβαιώνει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλο παρόμοιο γεγονός και επίσης ότι δεν βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη παρόμοια διαδικασία.
δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες και καμία
οφειλή προς το δημόσιο ή τους Ο.Τ.Α.
Όταν συμμετέχει συνεταιρισμός πρέπει να υποβάλλει και βεβαίωση της εποπτεύουσας
αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Όταν συμμετέχουν ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τότε κάθε
συμμετέχων προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση προσκομίζει όλα τα παραπάνω
αναφερόμενα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση εγκατάστασης των προμηθευτών στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
εδαφίων (γ), (δ) και (ε) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδονται και τα σχετικά πιστοποιητικά.

Άρθρο 4ο:
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Προσφορά

4.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν προσφορά
(δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά) μέσα σε
φάκελο καλά σφραγισμένο, πάνω στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες
ενδείξεις:
•Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
•Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την ανάθεση
•Ο αριθμός της διακήρυξης
•Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
•Τα στοιχεία του συμμετέχοντα
4.2. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.
4.3. Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει τρεις επιμέρους κλειστούς και
σφραγισμένους υποφακέλους:
(α) Υποφάκελος με ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ συμμετοχής που ορίζει η διακήρυξη
(β) Υποφάκελος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(γ) Υποφάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και
αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση,
μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών.
4.5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία
εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να
αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους
όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.
4.6. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός
εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την επιτροπή του διαγωνισμού.

4.7. Οι προσφορές υπογράφονται2016-04-05
από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους
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εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από
όλους τους κοινοπρακτούντες και εάν πρόκειται για εταιρείες, από τους νομίμους
εκπροσώπους τους.
4.8. Οι προσφορές κατατίθενται στην επιτροπή της δημοπρασίας αυτοπροσώπως από τους
διαγωνιζόμενους για τα φυσικά πρόσωπα, ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους σε
περίπτωση Νομικών Προσώπων, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.


Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται στη δημοπρασία από μέλος του
διοικητικού τους συμβουλίου (υποβάλλοντας αντίγραφο του καταστατικού) ή από
άλλο

νόμιμα

εξουσιοδοτημένο

πρόσωπο

(υποβάλλοντας

αντίγραφο

του

καταστατικού και πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και Φ.Ε.Κ.
Ισχύοντος Δ.Σ.) .


Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες
και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες εκπροσωπούνται από διαχειριστή τους
(υποβάλλοντας

αντίγραφο

του

καταστατικού)

ή

από

άλλο

νόμιμα

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τον έχοντα σύμφωνα με το καταστατικό τη
διαχείριση και τη δυνατότητα εξουσιοδότησης.
Στην τελευταία περίπτωση (άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο), η υπογραφή
του εξουσιοδοτούντος πρέπει να βεβαιώνεται από δημόσια αρχή


Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη
αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο.
Σε κάθε περίπτωση (αυτοπρόσωπη ή δια πληρεξουσίου κατάθεση ) θα πρέπει να
υποβάλλεται σε αντίγραφο η ιδρυτική πράξη Κοινοπραξίας.



Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία
εταιρείες ή κοινοπραξίες.



Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) για δικό του λογαριασμό, αυτός που
εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας
εταιρείας.



Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία, για δικό του λογαριασμό υπάλληλος
εταιρείας, η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύμβουλοι που
μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.

4.9. Η Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική
πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
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προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την
υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προκηρυσσόμενη με την
παρούσα εργασία κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι
αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.
4.10.Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή που δεν είναι
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Προσφορά εντελώς αόριστη ή
υπό αίρεση απορρίπτεται.

Άρθρο 5ο:
Αποσφράγιση των Προσφορών
5.1 Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει δημόσια στην
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που υποβάλλονται στο
ανωτέρω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται,
αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στο Δήμο Ορεστιάδας με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα
παρέχονται στην υπηρεσία μέχρι και μία ημέρα πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
5.2 Η διαδικασία αποσφράγισης έχει ως εξής:
Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή

της δημοπρασίας, σε δημόσια

συνεδρίαση, μέχρι να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη. Πάνω σε κάθε φάκελο
που παραδίδεται στην επιτροπή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς.
5.3. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημοσίως
και αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών
κατά σειρά επίδοσης και μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής.
Ο

φάκελος

της

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»,

παραμένει

σφραγισμένος,

μονογράφεται και αναγράφεται πάνω σ’ αυτόν ο αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου.

5.4. Μετά την καταγραφή των 2016-04-05
δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάμενοι
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στην αίθουσα εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική.
Στη μυστική αυτή συνεδρίαση η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των
διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι’ αυτούς που θα αποκλεισθούν. Στη συνέχεια ξαναγίνεται
δημοσία η συνεδρίαση και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλειόμενους
από την δημοπρασία καθώς και τους λόγους αποκλεισμού και τους καλεί να παραλάβουν τη
σφραγισμένη οικονομική προσφορά τους και προχωράει στον έλεγχο των τεχνικών
προσφορών.
5.5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των προσφορών, όσον αφορά την
κάλυψη των όρων της διακήρυξης και την τεχνική προσφορά, αποσφραγίζονται είτε την
ίδια μέρα ή σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες, οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στο διαγωνισμό κατά σειρά και
ανακοινώνεται

το

όνομα

του

κάθε

διαγωνιζόμενου

και

το

περιεχόμενο

της

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του, τα οποία καταχωρούνται στα πρακτικά.
5.6. Μετά την αποσφράγιση, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού μονογράφει κατά φύλλο
και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των
οικονομικών στοιχείων. Για την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αυτής, η επιτροπή
διενέργειας διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών
προσφορών.

Οικονομικές

προσφορές

που

δεν

ικανοποιούν

τις

απαιτήσεις

της

παρούσας προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού καταχωρεί στο σχετικό πρακτικό της τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει
απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
Το πρακτικό αυτό διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκρισή του (έκδοση
της διοικητικής πράξης απόφασης), η οποία στην συνέχεια κοινοποιείται στους
συμμετέχοντας για την τυχόν υποβολή προσφυγών.

Άρθρο 6ο :
Χρόνος ισχύος προσφορών
6.1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα
εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την
προσφορά τους.

6.2.Προσφορά που ορίζει μικρότερο
χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία,
πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο
από τη διακήρυξη.

Άρθρο 7o:
Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος
έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών
δημοπράτησης

και

γνωρίζει

πλήρως

τις

συνθήκες

εκτέλεσης

της

προκηρυσσόμενης υπηρεσίας.

Άρθρο 8ο:
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
8.1. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το
5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει.
82. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημόσιων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,
που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  ε παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Άρθρο 9ο:
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Σύμβαση
Ο Ανάδοχος, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε
μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση.
Εάν ο ανάδοχος, στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Άρθρο 10ο :
Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Οι προς παροχή υπηρεσίες θα παραδίδονται σε τόπους και χρόνους που θα οριστούν από
την Υπηρεσία, από την αρμόδια, κατά Νόμο Επιτροπή του ΠΔ 28/80 και μετά από
δοκιμές και έλεγχο αυτών, κατά την κρίση της.
Ο ακριβής χρόνος παράδοσης, θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία και θα
εξαρτάται από την έκταση και τη σοβαρότητά της.

Άρθρο 11ο :
Υποχρεώσεις ενδιαφερομένων-Διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσίας
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο μήνες και τίθεται σε ισχύ από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι για να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για το είδος και τον τύπο των
απορριμματοφόρων και υπερκατασκευών των συντηρήσεων που αυτά απαιτούν, μπορούν
αν επιθυμούν, να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου (Δ/νση: Ευριπίδου – τηλ.:
2552024222) μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία και να εξετάσουν το
προαναφερόμενο προς συντήρηση ή επισκευή υλικό.
Τα χρησιμοποιούμενα από τους διαγωνιζόμενους ανταλλακτικά και αναλώσιμα που
προορίζονται για τη συντήρηση των μηχανικών μερών των οχημάτων θα είναι γνήσια των
εργοστασίων κατασκευής των αντιστοίχων μερών ή εγκεκριμένα από τους αντίστοιχους
κατασκευαστές.
Ο τιμοκατάλογος ανταλλακτικών και αναλωσίμων καθώς και ο τιμοκατάλογος της
κάθε είδους εργασίας συντήρησης και επισκευής που θα χρησιμοποιηθεί σαν βάση

αναφοράς για την τιμολόγηση 2016-04-05
των εργασιών της σύμβασης,
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θα είναι ο τελευταίος

επίσημος τιμοκατάλογος του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου / εισαγωγέα.
Μη γνήσια ανταλλακτικά και αναλώσιμα που δεν είναι εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστή και ανταλλακτικά που δεν αναφέρονται με την ονομασία του
κατασκευαστή και δεν χαρακτηρίζονται με την αντίστοιχη κωδικοποίηση, απορρίπτονται.
Όσο φορά στις εργασίες συντήρησης, αυτές θα είναι οι προβλεπόμενες από τα
εγχειρίδια του κατασκευαστή, θα περιγράφονται λεπτομερώς, θα είναι αρίστης ποιότητος
σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και πλήρεις.

Άρθρο 12ο:
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει την απαιτούμενη από την παρούσα
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας οι διαγωνιζόμενοι
οφείλουν να υποβάλλουν:
α) Κατάσταση των δραστηριοτήτων τους (υπηρεσίες, πελατολόγιο) που είναι
σχετικές με την υπό ανάθεση υπηρεσία και που έχουν εκτελεσθεί, με αναφορά
του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού
παραλήπτη.
β)Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία θα δηλώνεται ότι στην προσφορά του λήφθηκε υπόψη το περιεχόμενο
μελέτης και της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων και ότι με την προσφορά του
καλύπτεται το σύνολο των απαιτήσεων αυτών.

Άρθρο 13ο :
Παραλαβή
Η παραλαβή των επισκευασμένων μερών θα γίνεται από την αρμόδια από τον νόμο
Επιτροπή και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Εάν κατά την
παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους.
Εφ’ όσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός
της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην
τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και λογαριασμό του Αναδόχου και κατά τον προσφορότερο
με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του, τρόπο.
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Άρθρο 14ο :
Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 15ο:
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην Φ.Π.Α. που
βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 16ο :
Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά
που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο
εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα,
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία
υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα
και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να
υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος
ανάλογα.

Άρθρο 17ο :
Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας
17.1.Οι ενστάσεις υποβάλλονται από συμμετέχοντες στη διαδικασία στην αρμόδια επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού: α) κατά της διεξαγωγής της δημοπρασίας εγγράφως μέχρι της
επομένης, από της διεξαγωγής της δημοπρασίας εργάσιμης ημέρας β) κατά του
αποτελέσματος της δημοπρασίας μέχρι και της επομένης από της ανακοινώσεως αυτού.

17.2. Οι ενστάσεις κατατίθενται
στο πρωτόκολλο
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της υπηρεσίας και διαβιβάζονται

αυθημερόν στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η
Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 18ο:
Πληρωμή του Αναδόχου
18.1 Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του αναδόχου μετά την προσκόμιση των απαραίτητων
δικαιολογητικών. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ
της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής.
18.2 Ο Δήμος δύναται μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον
ανάδοχο, σε συνεργασία με την οριζόμενη από το Δήμο αρμόδια Επιτροπή και την
προσφορά του αναδόχου για την επισκευή – συντήρηση μετά ή άνευ ανταλλακτικών, να
αποφασίσει τη μη αποκατάσταση της βλάβης και απλώς να καταβάλει στον ανάδοχο την
αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, αφού ο ανάδοχος
παραδώσει στο Δήμο το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία το
παρέλαβε.
18.3. Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν, τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης
της δημοπρασίας.
18.4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 ( άρθρο 4 της
Οδηγίας 2011/7),η προθεσμία πληρωμής ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες
από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για
πληρωμή εγγράφου
18.5. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του
ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας
πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.

Άρθρο 19ο :
Τεχνικές Προδιαγραφές
Τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Άρθρο 20ο :
16PROC004147951 2016-04-05
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 21ο:
Δημοσίευση
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξη θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του
νομού.
Επίσης θα αναρτηθεί, σύμφωνα με τον Ν.3861/10, στον ιστότοπο του Προγράμματος
Δι@ύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr καθώς και στον δικτυακό τόπο του δήμου Ορεστιάδας
www.orestiada.gr.
Η παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4013/11 θα καταχωρηθεί στο
ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων).

Άρθρο 22ο :
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών, ημέρες
Δευτέρα έως και Παρασκευή, και ώρες 07.30 – 15.00,
Διεύθυνση Βασιλέως
Κωνσταντίνου 9-11, Τ.Κ. 68200 Ορεστιάδα.
Τηλέφωνα: 2552350350, 2552350368, 2552350364 FAX: 2552350399.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Α/Α

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ :

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2016
26-02-2016

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Φ.Π.Α. 23 %:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

11.812,07€
2.716,77€
14.528,84€
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2016
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΠΡΟΫΠ: 14.528,84 με ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και
Πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδος με σκοπό την ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης
των απορριμματοφόρων του Δήμου, σε εξωτερικό συνεργείο.
Η παρούσα μελέτη αφορά σε επτά απορριμματοφόρα του Δήμου, τα οποία παρατίθενται στη
συνέχεια αναλυτικά σε πίνακα.
Οι

εργασίες

που

απαιτούνται

για

την

επισκευή

και

συντήρηση

των

ανωτέρω

απορριμματοφόρων δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν από το συνεργείο του Δήμου, εξαιτίας της
έλλειψης επαρκούς υποδομής και εξοπλισμού καθώς και της έλλειψης εξειδικευμένου σε τέτοιου
είδους εργασίες προσωπικού.
Η σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού έγινε με βάση την εμπειρία και τα οικονομικά
στοιχεία των τελευταίων ετών και ως εκ τούτου τα ποσά αυτά δεν είναι δεσμευτικά αλλά μπορούν
να αυξομειωθούν ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν, αρκεί στο σύνολό τους
να μην υπερβούν το συνολικό ποσόν του προϋπολογισμού από τον συγκεκριμένο κωδικό για ένα
έτος.
Η δαπάνη για τη επισκευή και συντήρηση των απορριμματοφόρων – υπερκατασκευών
προϋπολογίζεται στο ποσό των 11.812,07 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% (2.716,77 ευρώ) ήτοι η
συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε 14.528,84 ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.6263.

Ορεστιάδα 26/02/2016
Ο Συντάξας

Γκαρλιατσκούδης Ευάγγελος
ΔΕ26 Μηχ/της οχημάτων
Υπ. Γραφείου κίνησης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ορεστιάδα 26/02/2016
Η προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος
Καθαριότητας και Πρασίνου

Βαρσαμακίδου Ευαγγελία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2016
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΠΡΟΫΠ: 14.528,84 με ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά σε επτά απορριμματοφόρα του Δήμου Ορεστιάδας για τα οποία
οι εργασίες συντήρησης και επισκευής κρίνονται αναγκαίες και επιτακτικές, καθώς εκτελούν
κοινωφελές έργο και η σωστή και ασφαλής λειτουργία τους είναι προϋπόθεση για την εκτέλεση
ζωτικής σημασίας έργου για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης.
Επειδή ο Καλλικρατικός Δήμος Ορεστιάδας είναι μεγάλος σε έκταση, τα απορριμματοφόρα
επιβαρύνονται με περισσότερα χιλιόμετρα και μεγαλύτερο όγκο απορριμμάτων, που έχει σαν
αποτέλεσμα να προκαλούνται συχνές βλάβες στο σύστημα συμπίεσης των απορριμμάτων και στο
σύστημα ανύψωσης των κάδων (αυξημένος αριθμός κάδων). Συνέπεια όλων αυτών είναι να μην
εξασφαλίζεται η μέγιστη συμπίεση του όγκου των απορριμμάτων και να ελαττώνεται έτσι η
χωρητικότητά τους, καθώς και η ανύψωση των κάδων να γίνεται χειροκίνητα.
Ο Δήμος διαθέτει δικό του συνεργείο, το οποίο όμως καλύπτει συγκεκριμένο –
περιορισμένο φάσμα εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων και
υπερκατασκευών μετά των απαιτούμενων ανταλλακτικών.
Η μετάβαση των απορριμματοφόρων σε εξωτερικό συνεργείο, κρίνεται απαραίτητη και
επιτακτική, γιατί η συντήρηση και επισκευή της υπερκατασκευής τους (ηλεκτρολογικό και
υδραυλικό σύστημα) απαιτεί εξειδίκευση και επαρκή υλικοτεχνική υποδομή (διαγνωστική μονάδα)
στο Δημοτικό Συνεργείο.
Τα ανταλλακτικά που προσφέρονται προς τοποθέτηση πρέπει να είναι τα κατάλληλα για το
σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται, με έμφαση στην προέλευση τους όσον αφορά στο αν είναι
τα γνήσια τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής.
Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος θα δεχθεί τα γνήσια ανταλλακτικά, τα οποία προτείνονται από
το εργοστάσιο κατασκευής των υπερκατασκευών. Απορρίπτονται ανταλλακτικά απομιμήσεις και
ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οι αναφερόμενες στον ενδεικτικό προϋπολογισμό βασικές εργασίες συντήρησης και
επισκευών καθώς και τα αντίστοιχα ανταλλακτικά είναι ενδεικτικά και δεν αποκλείουν την ανάγκη
και άλλου είδους επισκευής ή ανταλλακτικών, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί. Οι δαπάνες των
εργασιών αυτών και ανταλλακτικών θα είναι εκείνες των επίσημων τιμοκαταλόγων εργασιών και
ανταλλακτικών,

του

κατασκευαστή

ή

του

επίσημου

αντιπροσώπου

του

οχήματος

/

υπερκατασκευής, μειωμένες κατά την προσφερόμενη έκπτωση του διαγωνισμού. Εάν υπάρχουν
εργασίες που δεν περιέχονται στον κατά τα παραπάνω επίσημο τιμοκατάλογο εργασιών αυτές θα

τιμολογούνται
με
την2016-04-05
συμβατική
16PROC004147951

τιμή

της

εργατοώρας

(δηλ. μειωμένης κατά την έκπτωση) με βάση τον αριθμό των εργατοωρών που δίδονται από τους
πίνακες ή τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου για την εκτέλεση τους. Επίσης εάν
υπάρξουν εργασίες για την εκτέλεση των οποίων δεν δίδονται αποδόσεις σε εργατοώρες από τον
κατασκευαστή ή τον επίσημο αντιπρόσωπο αυτές θα τιμολογούνται με βάση τις ώρες εργασίας που
θα συμφωνούνται από κοινού με τον ανάδοχο και το Δήμο.
Σε περίπτωση κατά την οποία πάψουν, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, να ισχύουν
κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις ο Δήμος μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΦΟΡ.
ΙΣΧΥΣ

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ης
ΑΔΕΙΑΣ

1
2
3
4
5
6
7

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES

WDB9525031K862872
WDB9525031K862381
WDB9575411V215728

ΚΗΙ 5090
ΚΗΗ 5058
ΚΗΙ 8568

ΚΗΙ 8569
ΚΗΥ 7405
ΚΗΥ 7406
ΚΗΙ 8599

DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL

19/08/2004
19/8/2004
03/12/2008

WDB9575411VZ15636
WDB6561091K271126
WDB6561091K271434
WDB9540821K553266

38
38
38
38
66
66
72

03/12/2008
26/02/1998
26/02/1998
04/09/2007

Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των
προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα
πραγματοποιήσουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους
τύπους των υπερκατασκευών και τους μηχανισμούς που αυτές φέρουν και στα προβλήματα που
αυτές παρουσιάζουν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Οι ανάδοχοι δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση
ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή νέων ανταλλακτικών, στην
επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε
περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.
Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισκευή - συντήρηση των απορριμματοφόρων
της μελέτης είναι η ακόλουθη και προκύπτει από την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 11 του
Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117Α΄/8-5-1953) βάσει της οποίας εκδόθηκε η Οικ.3373/390/1975 (ΦΕΚ

349Β΄/27-3-1975) απόφαση του Υπουργού
Προεδρίας της Κυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με
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την Οικ.4993/745/24.4.1975 όμοια (ΦΕΚ 489Β΄/15-5-1975)


Κατά την εισαγωγή του οχήματος στο συνεργείο του Δήμου, το Γραφείο Κίνησης θα εκδίδει
«ΔΕΛΤΙΟ Η΄ ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» που θα αναγράφει
περιληπτικά το είδος των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και επισκευής του οχήματος
και τα αναγκαία ανταλλακτικά.



Το Δημοτικό Συνεργείο με τη σειρά του θα εκδίδει «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ», στο οποίο θα καταχωρούνται οι τεχνικές διαπιστώσεις και θα
προσδιορίζονται οι απαιτούμενες εργασίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος και στη
συνέχεια κατόπιν αιτιολογημένης βεβαίωσης ότι αδυνατεί να εκτελέσει εν μέρει ή στο
σύνολό τους τις συγκεκριμένες εργασίες συντήρησης και επισκευής θα βεβαιώνει ότι αυτές
θα πρέπει να ανατεθούν σε ιδιωτικό συνεργείο με μέριμνα της αρμόδιας Επιτροπής
συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων - οχημάτων, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους
του Δήμου, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον τεχνικός (ΕΣ VI Tμ. Απόφ. 3462/2012 ,
πρβλ.VII Tμ. Πράξεις 96,95/2012, 78/2011, 320, 204,83/2010). Η επιτροπή αυτή προωθεί το
«Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής οχήματος» στο συνεργαζόμενο ιδιωτικό
συνεργείο – ανάδοχος για την επισκευή – συντήρηση κ.λ.π. του οχήματος.



Το ιδιωτικό συνεργείο – ανάδοχος υποχρεούται από την εισαγωγή του οχήματος σε αυτό και
την λήψη του εντύπου «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»
από την υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρησή του
οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών,
εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. Στη συνέχεια υποχρεούται να συμπληρώσει στο «ΔΕΛΤΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» τις τεχνικές διαπιστώσεις που
έκανε κατά τον έλεγχο, όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που
απαιτούνται (ανάλυση σε ώρες εργασίας και συνολική δαπάνη), καθώς και τα εξαρτήματα,
ανταλλακτικά κλπ που θα χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες δαπάνες.



Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται στην Υπηρεσία για επανέλεγχο από την αρμόδια επιτροπή με τις
παρατηρήσεις του παρόχου ώστε να δοθεί η τελική έγκριση για την επισκευή ή συντήρηση.
Κατόπιν της τελικής έγκρισης του «Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής του
οχήματος», ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα ή να αντικαταστήσει
εξαρτήματα κλπ, με χρήση νέων ανταλλακτικών εντός του επόμενου 48ώρου εκτός αν αυτό
θα πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό οπότε η επισκευή γίνεται άμεσα μετά την λήψη
του ανταλλακτικού και σε περίπτωση που η βλάβη είναι μεγάλη να προσδιορίσει τον χρόνο
επισκευής του οχήματος κατά την συμπλήρωση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ».
Σημειώνεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά ή που

για την προμήθειά τους απαιτούνται μακροχρόνιες διαδικασίες παραγγελίας τους στο εξωτερικό
είναι δυνατόν να συμφωνηθεί η χρήση ανταλλακτικών εφάμιλλης ποιότητας. Στην περίπτωση αυτή

όμως η τιμή αναφοράς, επί της οποίας
θα εφαρμοσθεί η έκπτωση του διαγωνισμού, θα είναι εκείνη
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του επίσημου τιμοκαταλόγου του κατασκευαστή τους ή εισαγωγέα τους.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν
ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ ο
ανάδοχος 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 ο Δήμος
μπορεί να αγοράσει τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να
επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με
κράτηση από τον λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, να ισχύουν
κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις ο Δήμος μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.
Με την ολοκλήρωση των επισκευών ολοκληρώνεται και το «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που
αποκαταστάθηκε ή της συντήρησης που έγινε, των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν & της
τελικής δαπάνης
Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας είναι υποχρεωτική για την πληρωμή του
αναδόχου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου
(Δ/νση: Ευριπίδου - τηλ.: 2552024222), και σε συνεννόηση με την Υπηρεσία να εξετάσουν τα
απορριμματοφόρα - υπερκατασκευές και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά καθώς και να
συλλέξουν οποιοδήποτε στοιχείο.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ - ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.
Τα

προσφερόμενα

ανταλλακτικά

που

θα

απαιτηθεί

να

τοποθετηθούν

στα

απορριμματοφόρα - υπερκατασκευές κατά την διαδικασία συντήρησης – επισκευής τους σε
εξωτερικό συνεργείο, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου
κατασκευής του κάθε οχήματος - υπερκατασκευής, μπορεί όμως, όταν παραστεί ανάγκη να
γίνονται

δεκτά

και

αυτά

της

εφάμιλλης

ποιότητας,

σύμφωνα

με

τον

Κανονισμό

(ΕΚ) αριθ.1400/2002 (ή του αναθεωρημένου 461/2010), άριστης ποιότητος (όχι μεταχειρισμένα,
όχι διαλογής):
Ορισμός γνήσιου ανταλλακτικού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002
σελ.13 παράγραφος κ.: «γνήσια ανταλλακτικά»: 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
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αυτοκινήτου οχήματος και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα
παραγωγής του κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήματος.
Ορισμός ανταλλακτικού εφάμιλλης ποιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1400/2002 σελ.13 παράγραφος κα.: «ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας»: 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.
Για τις δύο αυτές κατηγορίες ανταλλακτικών οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα προσκομίσουν
ξεχωριστούς

τιμοκαταλόγους

γνησίων

ανταλλακτικών

και

ξεχωριστά

τιμοκαταλόγους

με

ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας που ικανοποιούν τον ευρωπαϊκό κανονισμό BER (1400/2002 &
461/2010)
Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά για τα απορριμματοφόρα – υπερκατασκευές του Δήμου
θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα επιμέρους μηχανικά υποσυστήματα τους όπως αυτά προκύπτουν
από τον κατασκευαστή.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
Οι εργασίες συντήρησης / επισκευής σε εξωτερικά συνεργεία για τα απορριμματοφόρα –
υπερκατασκευές του Δήμου Ορεστιάδας, θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα επιμέρους μηχανικά
υποσυστήματα τους όπως αυτά προκύπτουν από τον κατασκευαστή.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΪΝΩΝ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΛΥΣΙΕΡΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΥΛΙΚΑ
ΛΕΚΑΝΗ
ΠΛΑΤΗ
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΛΑΔΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΗΝΙΑ
ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ
ΓΛΥΣΙΕΡΕΣ
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΛΑΔΙΟΥ

Οι ως άνω αναγραφόμενες εργασίες και ανταλλακτικά δεν αποκλείουν την ύπαρξη και άλλης
ανάγκης η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί.

Ορεστιάδα 26/02/2016
Ο συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ορεστιάδα 26/02/2016
Η προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος
Καθαριότητας και Πρασίνου

Γκαρλιατσκούδης Ευάγγελος
ΔΕ26 Μηχ/της οχημάτων
Υπ. Γραφείου κίνησης

Βαρσαμακίδου Ευαγγελία

16PROC004147951 2016-04-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2016
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΠΡΟΫΠ: 14.528,84 με ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

Περιγραφή Αγαθού/ών

Ποσότητα

Ενδεικτική Τιμή
μονάδος

Καθαρή αξία

1

ΛΕΚΑΝΗ

7

406,50

2.845,50

2

ΠΛΑΤΗ

7

162,60

1.138,20

3

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΛΑΔΙΟΥ

9

97,50

877,50

7

89,43

626,01

4

162,60

650,40

4
5

ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕ
ΠΗΝΙΑ
ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ

6

ΓΛΥΣΙΕΡΕΣ

7

162,60

1.138,20

7

ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ

7

65,00

455,00

8

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΛΑΔΙΟΥ

1

1.219,50

1.219,50

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

8.950,31

ΦΠΑ 23%

2.058,57

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

11.008,88

Εργατ.
16PROC004147951
2016-04-05
Α/Α
Περιγραφή Εργασιών
ώρα

Ενδεικτική Τιμή
εργατ. ώρας

Καθαρή αξία

8

32,52

260,16

8

32,52

260,16

8

32,52

260,16

15

32,52

487,80

15

32,50

487,80

15

32,52

487,80

6

ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΪΝΩΝ
ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΤΗΣ
ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΓΛΥΣΙΕΡΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΟΠΙΣΘΙΑΣ
ΠΟΡΤΑΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣΜΟΥ
ΚΑΔΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ

7

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΤΟ

12

32,52

390,24

8

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

5

32,52

162,60

9

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ

2

32,52

65,04

1
2
3
4
5

Εργατοώρα : 32,52 ευρώ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

2.861,76
658,20

ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

Ορεστιάδα 26/02/2016
Ο Συντάξας

Γκαρλιατσκούδης Ευάγγελος
ΔΕ26 Μηχ/της οχημάτων
Υπ. Γραφείου κίνησης

3.519,96

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ορεστιάδα 26/02/2016
Η προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος
Καθαριότητας και Πρασίνου

Βαρσαμακίδου Ευαγγελία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ
16PROC004147951
2016-04-05
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2016
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΠΡΟΫΠ: 14.528,84 με ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ - ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΑΠ0ΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ
Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής
Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων
ανταλλακτικών
Εργατοώρα : 32,52 ευρώ

07

14.528,84 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΠΑ 23%

2.716,77 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ορεστιάδα 26/02/2016
Ο Συντάξας

Γκαρλιατσκούδης Ευάγγελος
ΔΕ26 Μηχ/της οχημάτων
Υπ. Γραφείου κίνησης

11.812,07 €

14.528,84 €

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ορεστιάδα 26/02/2016
Η προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος
Καθαριότητας και Πρασίνου

Βαρσαμακίδου Ευαγγελία

16PROC004147951 2016-04-05
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2016
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΠΡΟΫΠ: 14.528,84 με ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο.
Η παρούσα συγγραφή αφορά στην ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σε
εξωτερικό συνεργείο, των απορριμματοφόρων - υπερκατασκευών του Δήμου Ορεστιάδας.
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις.
Η εργασία συντήρησης και επισκευής των απορριμματοφόρων - υπερκατασκευών διέπεται
από τις παρακάτω διατάξεις:


Το ΠΔ 28/1980 (ΦΕΚ 11Α΄/1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ».



Του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64Α΄/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».



Υπ’ αρ. 3373/390/20-03-1975 (ΦΕΚ 349Β’/27-03-1975) απόφαση του Υπ. Προεδρίας
«περί

καθορισμού

διαδικασίας

επισκευής,

συντηρήσεως,

αγοράς

ανταλλακτικών

και

προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ & των εν γένει
ΝΠΔΔ κλπ περί ών το άρθρο1 του Ν.Δ/τος 2396/53» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
4993/745/24-04-1975 (ΦΕΚ 489Β’/15-05-1975) απόφαση που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθ.11 του Ν. 2396/53 «περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων
του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ»


Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».



Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».



Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68Α΄/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων
του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».



Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 3 : Συμβατικά στοιχεία. 2016-04-05
16PROC004147951
ο

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :
 Διακήρυξη


Συγγραφή Υποχρεώσεων



Τεχνικές Προδιαγραφές

 Προϋπολογισμός Προσφοράς
 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
 Τεχνική Έκθεση

Άρθρο 4ο: Υποχρεώσεις ενδιαφερομένων - Διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσίας.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο μήνες και τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι για να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για το είδος και τον τύπο των
απορριμματοφόρων και υπερκατασκευών των συντηρήσεων που αυτά απαιτούν, μπορούν αν
επιθυμούν, να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου (Δ/νση: Ευριπίδου – τηλ.: 2552024222)
μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία και να εξετάσουν το προαναφερόμενο προς συντήρηση ή
επισκευή υλικό.
Τα χρησιμοποιούμενα από τους διαγωνιζόμενους ανταλλακτικά και αναλώσιμα που
προορίζονται για τη συντήρηση των μηχανικών μερών των οχημάτων θα είναι γνήσια των
εργοστασίων κατασκευής των αντιστοίχων μερών ή εγκεκριμένα από τους αντίστοιχους
κατασκευαστές.
Ο τιμοκατάλογος ανταλλακτικών και αναλωσίμων καθώς και ο τιμοκατάλογος της κάθε
είδους εργασίας συντήρησης και επισκευής που θα χρησιμοποιηθεί σαν βάση αναφοράς για την
τιμολόγηση των εργασιών της σύμβασης, θα είναι ο τελευταίος επίσημος τιμοκατάλογος του
κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου / εισαγωγέα.
Μη γνήσια ανταλλακτικά και αναλώσιμα που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή
και ανταλλακτικά που δεν αναφέρονται με την ονομασία του κατασκευαστή και δεν
χαρακτηρίζονται με την αντίστοιχη κωδικοποίηση, απορρίπτονται.
Όσο φορά στις εργασίες συντήρησης, αυτές θα είναι οι προβλεπόμενες από τα εγχειρίδια του
κατασκευαστή, θα περιγράφονται λεπτομερώς, θα είναι αρίστης ποιότητος σύμφωνα με τους
κανόνες της τεχνικής και πλήρεις.
Άρθρο 5ο: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει την απαιτούμενη από την παρούσα τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα.
Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να
υποβάλλουν:
α) Κατάσταση των δραστηριοτήτων τους (υπηρεσίες, πελατολόγιο) που είναι σχετικές με την υπό

ανάθεση υπηρεσία και που έχουν
εκτελεσθεί, με αναφορά
16PROC004147951
2016-04-05

του αντίστοιχου ποσού, της

ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα
δηλώνεται ότι στην προσφορά του λήφθηκε υπόψη το περιεχόμενο μελέτης και της γενικής
συγγραφής υποχρεώσεων και ότι με την προσφορά του καλύπτεται το σύνολο των απαιτήσεων
αυτών.

Άρθρο 6ο: Σύμβαση.
Ο Ανάδοχος, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των
δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση.
Εάν ο ανάδοχος, στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου.

Άρθρο 7ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην Φ.Π.Α. που βαρύνει
τον Δήμο.
Άρθρο 8ο: Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβής.
Οι προς παροχή υπηρεσίες θα παραδίδονται σε τόπους και χρόνους που θα οριστούν από την
Υπηρεσία, από την αρμόδια, κατά Νόμο Επιτροπή του ΠΔ 28/80 και μετά από δοκιμές και έλεγχο
αυτών, κατά την κρίση της.
Ο ακριβής χρόνος παράδοσης, θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία και θα
εξαρτάται από την έκταση και τη σοβαρότητά της.

Άρθρο 9ο: Παραλαβή.
Η παραλαβή των επισκευασμένων μερών θα γίνεται από την αρμόδια από τον νόμο Επιτροπή και
μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί
απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή
την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους.
Εφ’ όσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της
υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών,
σε βάρος και λογαριασμό του Αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα
συμφέροντα του, τρόπο.

Άρθρο 10 Πληρωμή του αναδόχου
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Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής στο όνομα του αναδόχου μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως
του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Ο Δήμος δύναται μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον ανάδοχο, σε
συνεργασία με την οριζόμενη από το Δήμο αρμόδια Επιτροπή και την προσφορά του αναδόχου για
την επισκευή – συντήρηση μετά ή άνευ ανταλλακτικών, να αποφασίσει τη μη αποκατάσταση της
βλάβης και απλώς να καταβάλει στον ανάδοχο την αξία της εργασίας του έως τη φάση της
διάγνωσης της βλάβης, αφού ο ανάδοχος παραδώσει στο Δήμο το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.
Άρθρο 11ο: Τεχνικές Προδιαγραφές. Τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που αναφέρονται
στην Τεχνική Περιγραφή.
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