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Αρμόδιος : Μ.Χρυσούλης 
Τηλ      : 210 6895838 

Fax            : 210 6853330 

Email          : tkesom@halandri.gr 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

CPV 50116000-1: Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 
 

Για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης του Δήμου 

Χαλανδρίου, απαιτείται ο υδροστατικός έλεγχος φιαλών φυσικού αερίου και ο έλεγχος καλής 

λειτουργίας του κυκλώματος φυσικού αερίου των δύο απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου μας 

που κινούνται με καύσιμο φυσικό αέριο, βάσει της 10852/715/2014 (ΦΕΚ Β΄1466/2014) απόφασης 

του Υφυπουργού Υποδομών μεταφορών και δικτύων και των καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών 

του ειδικού εξοπλισμού πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για την κίνηση οχημάτων, όροι και 

προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων αυτών, όπως καθορίζεται στο τεύχος 

Δεύτερο αρ.Φύλου ΦΕΚ 2754. 

Σύμφωνα με την εθνική αλλά και την κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία (ECE R110 OEE/HE) είναι ο 

καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων υπό τους οποίους καθίσταται δυνατή η κίνηση 

με πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) αυτοκινήτων οχημάτων καθώς επίσης και οι όροι και οι 

προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών. 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΦΙΑΛΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

 

Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ   

1 ΚΗΗ 4390 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 2009 WDB9575411V216355   

2 ΚΗΗ 4391 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 2009 WDB9575411V216401   

  

Η ανωτέρω υπηρεσία δεν μπορεί να υλοποιηθεί από το τμήμα επισκευής και συντήρησης 
οχημάτων του Δήμου μας λόγω του ότι είναι εξειδικευμένη εργασία και απαιτεί ειδικό εξοπλισμό.                               

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο 
ποσό των Οκτώ Χιλιάδων Ευρώ (8.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α.20.6263.02, με τίτλο: «Υδροστατικός έλεγχος φιαλών φυσικού 
αερίου και ο έλεγχος καλής λειτουργίας του κυκλώματος φυσικού αερίου των δύο απορριμματοφόρων 
οχημάτων του Δήμου μας που κινούνται με καύσιμο φυσικό αέριο». 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 23/9/2019 

  

         -Ο-                                                                              

    ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

 
 

 

  XΡΥΣΟΥΛΗΣ Μ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, 

Χαλάνδρι 
Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης 

Οχημάτων & Μηχανημάτων 
 

 
-Ο- 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
 
 
 

ΓΚΟΓΚΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 

    

 
-Ο- 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 
 
 

ΚΟΛΛΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

ΜΕΛΕΤΗ: Υδροστατικός έλεγχος φιαλών φυσικού 
αερίου και έλεγχος καλής λειτουργίας του 
κυκλώματος φυσικού αερίου των δύο 
απορριμματοφόρων του Δήμου μας. 

  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :    110/ 2019 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
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Αρμόδιος : Μ.Χρυσούλης 
Τηλ      : 210 6895838 

Fax            : 210 6853330 

Email          : tkesom@halandri.gr  

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

CPV 50116000-1: Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 
 

 1.1.Aνάλυση ενδεικτικών τιμών για υδροστατικό έλεγχο φιαλών φυσικού αερίου και  
έλεγχο καλής λειτουργίας του κυκλώματος φυσικού αερίου των δύο απορριμματοφόρων 
οχημάτων του Δήμου μας που κινούνται με καύσιμο φυσικό αέριο: 

 
  Ο προϋπολογισμός που ακολουθεί έχει συνταχθεί για τα δύο (2) απορριμματοφόρα οχήματα που  
διαθέτει ο Δήμος μας και κινούνται με καύσιμο φυσικό αέριο και είναι ενδεικτικά για τις ανάγκες 
σύνταξης που προϋπολογισμού της μελέτης.  
 

 
*Η ενδεικτική τιμή προέκυψε μετά από έρευνα αγοράς από εξειδικευμένους κατασκευαστές από το εμπόριο . 

 

 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 23/09/2019. 

        -Ο-  

    ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

 
 

 

ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ Μ. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 

Εργασίες για τον υδροστατικό 
έλεγχο φιαλών φυσικού αερίου 
και  έλεγχο καλής λειτουργίας 

του κυκλώματος φυσικού αερίου 
των δύο απορριμματοφόρων 

οχημάτων του Δήμου μας 

Τεμάχιο  2 3.225,805€ 6.451,61€ 

    
Φ.Π.Α. 24%: 1.548,39 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 8.000,00€ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, 

Χαλάνδρι 
Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης 

Οχημάτων & Μηχανημάτων 

 
ΜΕΛΕΤΗ: Υδροστατικός έλεγχος φιαλών φυσικού 

αερίου και έλεγχος καλής λειτουργίας του 
κυκλώματος φυσικού αερίου των δύο 
απορριμματοφόρων του Δήμου μας. 

 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :    110/ 2019 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

-Ο- 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
 
 
 
 

ΓΚΟΓΚΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 

    

-Ο- 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 
 
 
 

ΚΟΛΛΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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Αρμόδιος : Μ.Χρυσούλης 
Τηλ      : 210 6895838 

Fax            : 210 6853330 

Email          : tkesom@halandri.gr  

 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
CPV 50116000-1: Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 

     
 

ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο της μελέτης. 
Το αντικείμενο της υπηρεσίας αφορά τον υδροστατικό έλεγχο φιαλών φυσικού αερίου και τον 

έλεγχο καλής λειτουργίας του κυκλώματος φυσικού αερίου των δύο απορριμματοφόρων οχημάτων του 

Δήμου μας που κινούνται με καύσιμο φυσικό αέριο, βάσει της 10852/715/2014 (ΦΕΚ Β΄1466/2014) 

απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών μεταφορών και δικτύων και των καθορισμό των τεχνικών 

προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για την κίνηση οχημάτων, 

όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων αυτών, όπως καθορίζεται στο 

τεύχος Δεύτερο αρ.Φύλου ΦΕΚ 2754. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 - Ισχύουσες διατάξεις. 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας ακολουθεί τις διατάξεις των: 
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και 

ειδικότερα το άρθρο 118 «Απευθείας Ανάθεση». 
 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/08-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων»  
 Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 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 όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν. 

 Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (αντικαταστάθηκε από το 7ο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 με 
την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16, κράτηση ύψους 0,06% στις συμβάσεις που υπάγονται 
στον παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500€) ευρώ και 
ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης. 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-2016). 
 Τον Ν.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της 

Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]. 

 Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων με ΑΔΑΜ:19REQ005600504 2019-09-23. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 - Συμβατικά στοιχεία. 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Τεχνική Έκθεση 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
3. Τιμολόγιο Προσφοράς 
4. Συγγραφή υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, 

Χαλάνδρι 
Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης 

Οχημάτων & Μηχανημάτων 
 

ΜΕΛΕΤΗ: Υδροστατικός έλεγχος φιαλών φυσικού 
αερίου και έλεγχος καλής λειτουργίας του 
κυκλώματος φυσικού αερίου των δύο 
απορριμματοφόρων του Δήμου μας. 

 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :    110/ 2019 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
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ΑΡΘΡΟ 4 – Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

Τα οχήματα που περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα, πρέπει να ελεγχθούν για την καλή 
λειτουργία του κυκλώματος φυσικού αερίου που διαθέτουν, στα πλαίσια της νομοθεσίας (ECE R110) 
και ειδικά όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 της απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως Α.ρ. φύλου 
2754 ειδικές διατάξεις σχετικά με την διάρκεια χρήσης των δεξαμενών φυσικού αερίου, η διάρκεια 
χρήσης μιας δεξαμενής φυσικού αερίου ορίζεται από τον κατασκευαστή. 

Ο κατασκευαστής των φιαλών φυσικού αερίου για τα συγκεκριμένα οχήματα τύπου ECONIC, 
ορίζει την διάρκεια χρήσης τα 10 έτη. Έπειτα από την έλευση της συγκεκριμένης ημερομηνίας είναι 
απαραίτητος ο υδροστατικός έλεγχος των φιαλών φυσικού αερίου, όπως και ο έλεγχος καλής 
λειτουργίας του κυκλώματος φυσικού αερίου του οχήματος. 

Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ   

1 ΚΗΗ 4390 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 2009 WDB9575411V216355   

2 ΚΗΗ 4391 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 2009 WDB9575411V216401   

  

 Έπειτα από την ολοκλήρωση του ελέγχου για κάθε όχημα και κάθε δεξαμενή φυσικού 
αερίου ξεχωριστά εκδίδονται πιστοποιητικά τα οποία συμπληρώνουν τον φάκελο που 
κατατίθενται στο ΚΤΕΟ. 

ΑΡΘΡΟ 5 –Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς 
Οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάψουν στις προσφορές τους τεχνικά 
φυλλάδια που θα πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη μελέτη.  
Οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα 
δηλώνουν ότι:   
 Έλαβαν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι η 

προσφορά τους είναι σύμφωνη με τους κανόνες της σχετικής ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 
 Διαθέτουν βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας από την Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών που να 

αφορά ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. 
 Για Εγγύηση Καλής λειτουργίας του κυκλώματος φυσικού αερίου του οχήματος, τουλάχιστον για ένα (1) 

έτος. Η εγγύηση αυτή νοείται ως χωρίς χρέωση άμεση επισκευή του οχήματος ή του μηχανικού μέρους 
που καταρχήν επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της 
εγγύησης. 

 Διαθέτουν πιστοποίηση για τον έλεγχο καλής λειτουργίας των οχημάτων φυσικού αερίου τύπου ECONIC 
 Είναι πιστοποιημένοι με ISO 9001 και ISO 14001 

 
Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση που θα καταθέσουν οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να φέρει την 
υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο και την σφραγίδα της εταιρείας. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 - Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως – Κριτήριο Κατακύρωσης. 
Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 
των Οκτώ Χιλιάδων Ευρώ (8.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 20.6263.02  «Υδροστατικός έλεγχος φιαλών φυσικού αερίου και 
ο έλεγχος καλής λειτουργίας του κυκλώματος φυσικού αερίου των δύο απορριμματοφόρων οχημάτων 
του Δήμου μας που κινούνται με καύσιμο φυσικό αέριο» του οικονομικού έτος 2019. 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 
τιμής. 
ΑΡΘΡΟ 7 - Σύμβαση-Διάρκεια  
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα µε το Νόμο, υποχρεούται 
να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για να υπογράψει τη σύμβαση. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για 2 
(δύο) μήνες από την επομένη της υπογραφής της. Η  διάρκεια ισχύος της σύμβασης δύναται να 
παραταθεί, σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου 217 του ν.4412/2016, εφόσον έχει εκδοθεί 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου (Δημοτικό Συμβούλιο) της 
αναθέτουσας αρχής, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας αξιολόγησης των προσφορών, 
είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα 
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου. Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο των τριών (3)  
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μηνών (ήτοι το 50% της αρχικής σύμβασης), εφόσον υπάρχουν αδέσμευτες πιστώσεις και χωρίς να 
υπερβεί το αρχικό συμβατικό ποσό, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του, με 
τις προϋποθέσεις και τις εκπτώσεις που προβλέπονται. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 – Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι:  

 Ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης. 
 Η συμμετοχή τους δεν προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του 

ν. 4412/2016. 
 Τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 

(περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας).  
 
 
 
Άρθρο 9 – Αξιολόγηση προσφορών – Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
Μετά το άνοιγμα των προσφορών ο επιλεγείς ανάδοχος θα κληθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο για την 
αξιολόγηση των προσφορών, να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη 
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 :  
Α) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο οικονομικός 
φορέας θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)  οι λόγοι 
αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016[1]. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η Υ.Δ. 
υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α  του ν. 
4412/2016, με μόνη την υπογραφή του, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε  αυτόν.  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό  ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Ειδικότερα, η υποχρέωση για τους  λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 
αφορά : α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα   
Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 
προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
Β. Φορολογική ενημερότητα  (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016)  
Γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) 
Δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νoμίμου 
εκπροσώπου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10 - Παράδοση – Παραλαβή.  
Η παράδοση του οχήματος θα γίνει σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία. Η παραλαβή θα γίνεται 
από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από 
τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη της 
παραλαμβανόμενης ποσότητας του είδους ή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα άρθρα 219 & 220 του Ν. 
4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 - Σύνταξη προσφορών. 
Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους 
βασιζόμενοι στα στοιχεία της μελέτης. Ο προσφέρων οφείλει με δική του ευθύνη (προαιρετικά) να 
επισκεφθεί το χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου Χαλανδρίου (παράδρομος Αττικής Οδού & Λεωνιδίου 
1, ΤΚ 15234) προκειμένου να αποκτήσει εξ ιδίων άποψη του εξοπλισμού του στόλου τον οποίο αφορά 
η υπηρεσία και όποιες πιθανές ιδιαιτερότητες προκύψουν. 
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ΑΡΘΡΟ 12 - Τρόπος πληρωμής. 
Η πληρωμή θα γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα 
Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές. 
 
 
 
Άρθρο 13 - Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά 
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση στους 
χρόνους εξυπηρέτησης και ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, μπορεί  
να κηρυχθεί έκπτωτος, κατά τα νόμιμα.  
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14 - Φόροι-τέλη. 
Όλες οι δαπάνες, (εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο), βαρύνουν τον προμηθευτή στο σύνολό τους 
και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή και καμιά αμφισβήτηση δεν είναι 
δυνατόν να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επί πλέον καταβολή αποζημιώσεως 
σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες 

 

 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 23-09-2019. 

 
         -Ο- 

   ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 
ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ Μ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Ο- 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
 
 
 

ΓΚΟΓΚΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 
 

-Ο- 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 
 
 

ΚΟΛΛΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 


