ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Tμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
Πληροφορίες: Κοσκινίδη Στ.
Τηλ. 2105537 246
Fax: 2105537 268
Email:prom2@elefsina.gr

∆ήµος Ελευσίνας, 04/12/2020
Α. Π.: οικ. 20520

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος έχει ανάγκη να εξασφαλίσει για το έτος 2020
και για ένα μέρος του έτους 2021, την δαπάνη για την εργασία ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο, την εργασία
επανελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο και την εργασία έκδοσης κάρτας καυσαερίων του στόλου οχημάτων, (των ΙΧ
επιβατικών αυτοκινήτων, των φορτηγών, των ημιφορτηγών, του ασθενοφόρου, των λεωφορείων και
συρμών ), του Δήμου Ελευσίνας, για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία τους.
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται
και σφραγίζεται από την εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται
στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως αλλά και τα εξής :
Προς
Δήμο Ελευσίνας
Τμήμα Προμηθειών
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα

Προθεσμία υποβολής Προσφοράς ορίζεται η

9η/ 12/ 2020 και ώρα: 13:00 σύμφωνα με τα όσα

αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί με θέμα:

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΗΝ Κ.Τ.Ε.Ο) ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ».

Κ.Α.: 20.6263.0032
AM: 134 / 2020
ΠΡ/ΜΟΣ: 7.899,98€
CPV: 50111100-7

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Α/Α
1
2

3
4

5
6

Περιγραφή Εργασίας
Εργασία έλεγχου/επανελέγχου ΚΤΕΟ,
επιβατικού οχήματος
Εργασία έλεγχου/επανελέγχου ΚΤΕΟ,
ασθενοφόρου επιβατικού οχήματος
Εργασία έλεγχου/επανελέγχου ΚΤΕΟ,
φορτηγού οχήματος μικτού βάρους έως
3,5t.
Εργασία έλεγχου/επανελέγχου ΚΤΕΟ,
φορτηγού οχήματος βάρους από 3,5t έως
12t.
Εργασία έλεγχου/επανελέγχου ΚΤΕΟ,
φορτηγού οχήματος βάρους άνω των 12 t.
Εργασία έλεγχου/επανελέγχου ΚΤΕΟ,
λεωφορείου έως 10 m.
Εργασία έλεγχου/επανελέγχου ΚΤΕΟ,
ελκυστήρα & επικαθήμενου ή Συρμού

7

Ενδεικτική τιμή
μονάδας της
εργασίας
ελέγχου
(χωρίς ΦΠΑ)
(€)

Ενδεικτική
τιμή μονάδας
της εργασίας
επανελέγχου
(χωρίς ΦΠΑ)
(€)

45,00€

4.00

50,00€

5,00

Συνολικό Κόστος
Εργασίας
(χωρίς ΦΠΑ)
(€)

5,00
50,00€
6.50
65,00€

70,00€

7.50
6,00

Έως την
εξάντληση του
προϋπολογισθέντο
ς συνολικού ποσού
των 7.899,98€

62,00€

75,00€

8.00

7,00€

--------

9,00€

--------

Εργασία έκδοσης κάρτας καυσαερίων για
οχήματα επιβατικά, ασθενοφόρο και
φορτηγά μικτού βάρους έως 3,5t.
8

9

Εργασία έκδοσης κάρτας καυσαερίων για
φορτηγά οχήματα μικτού βάρους
μεγαλύτερου των 3,5t.

ΣΥΝΟΛΟ

5.564,50€

Φ.Π.Α. (24%)

1.335,48€

ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.899,98€

ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.000,00€
7.899,98€

Β. Επιθυμητή ημερομηνία εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών :
Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα
παράτασης μετά από απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει
υπόλοιπο στον προϋπολογισμό και δυνατότητα λήξης νωρίτερα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης της εργασίας:
Στα σημεία υπόδειξης από την υπηρεσία.
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Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση εργασίας :
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης της
προς εκτέλεσης εργασίας, για την σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω εργασίας:
Απαιτούνται τεχ νικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

Χ

ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα αίτηση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος έχει ανάγκη να εξασφαλίσει για το έτος 2020 και
για ένα μέρος του έτους 2021, την δαπάνη για την εργασία ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο, την εργασία επανελέγχου
Κ.Τ.Ε.Ο και την εργασία έκδοσης κάρτας καυσαερίων του στόλου οχημάτων, (των ΙΧ επιβατικών
αυτοκινήτων, των φορτηγών, των ημιφορτηγών, του ασθενοφόρου, των λεωφορείων και συρμών ), του
Δήμου Ελευσίνας, για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία τους.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 7.899,98 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. η δε
πίστωση θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό Κ.Α.: 20.6263.0032.
Ο ανάδοχος της εργασίας , μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος της επιλογής του, είναι
υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός πέντε εργασίμων ημερών, προς
υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η σύμβαση θα ισχύει ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης, μετά από απόφαση των θεσμοθετημένων
οργάνων και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο στον προϋπολογισμό.
Επίσης στην περίπτωση απορρόφησης του προϋπολογισμού πριν την λήξη της σύμβασης, να δύναται να
συντελείτε η λήξη αυτής με ενέργειες της υπηρεσίας επειδή δεν υπάρχει πλέον αντικείμενο.
H συχνότητα ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. και έκδοσης κάρτας καυσαερίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
είναι ως εξής:
 Για τα επιβατικά και για όλα τα οχήματα έως 3,5 τόνους, έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο κάθε δύο (2) χρόνια και
έκδοση κάρτας καυσαερίων κάθε ένα (1) χρόνο.
 Για το ασθενοφόρο όχημα έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο κάθε ένα (1) χρόνο και έκδοση κάρτας καυσαερίων
κάθε ένα (1) χρόνο.
 Για όλα τα οχήματα πάνω από 3,5 τόνους, έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο κάθε ένα (1) χρόνο και έκδοση
κάρτας καυσαερίων κάθε έξι (6) μήνες.
 Για τα μοτοποδήλατα με κυβισμό πάνω από 50 κυβικά, (τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας από
την Δ/νση Μεταφορών ), έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο κάθε δύο (2) χρόνια και απαλλάσσονται της
υποχρέωσης κάρτας καυσαερίων.
Στόν πίνακα που παρατίθεται αναφέρονται τα οχήματα του στόλου του Δήμου Ελευσίνας από τα οποία
θα ελεγχθούν από το Κ.Τ.Ε.Ο., μόνο αυτά των οποίων θα λήξει εντός της διάρκειας της σύμβασης το
''δελτίο τεχνικού ελέγχου οχήματος'' ή και η ‘’κάρτα καυσαερίων’’.
Επίσης με την σύμβαση που θα προκύψει, κατά την διάρκεια αυτής, θα μπορούν να ελέγχονται και όσα
άλλα νέα οχήματα προστεθούν στην δύναμη του στόλου οχημάτων του Δήμου, ή και όσα εκ παραδρομής
δεν αναφέρονται.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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Α/
Α
1

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΗΗ - 3226

2

KHH - 3227

3
4

KHH - 3242
KHH - 3255

5
6
7

KHH - 3259
KHH - 3263
KHH - 3264

8

KHH - 3265

9
10

KHH - 3271
KHH - 3276

11
12
13

KHH - 3280
KHO - 4812
KHO - 4813

14

KHO - 4820

15

KHI - 5269

16

KHI - 5270

17

KHI - 5273

18

KHI - 5289

19
20

KHI - 5295
KHO - 5312

21

KHO - 5328

22

KHO - 5350

23

KHO - 5409

24

KHO - 5410

25

KHO - 5412

26

KHO - 5427

27

KHO - 5435

ΤΥΠΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ΜΗ
ΑΝΑΤΤΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ-ΜΠΑΖΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ-ΜΗ
ΑΝΑΤΤΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΤΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ-ΜΠΑΖΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΤΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΤΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΤΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤHΓΟ
ΑΝΑΤΤΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΤΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΤΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΤΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΤΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
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ΜΑΡΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥΟΤΑ HILUX

ΜΙΚΤΟ
ΒΑΡΟΣ(kg)
2.735

ΤΟΥΟΤΑ HILUX

2.735

VOLVO
IVECO SPA

26.000
15.500

FORD WERKE
FORD WERKE
MERCEDES

0
1.710
33.000

FIAT IVECO

10.000

MERCEDES BENZ
SCANIA

19.000
19.000

OTOKAR
MERCEDES
MERCEDES

9.900
19.000
19.000

MERCEDES

19.000

ΤΟΥΟΤΑ HILUX

2.515

ΤΟΥΟΤΑ HILUX

2.415

ΤΟΥΟΤΑ

6.000

RENAULT

19.000

ΤΟΥΟΤΑ
MERCEDES

0
19.000

VOLVO

19.000

VOLVO

11.000

RENAULT

19.000

RENAULT

19.000

RENAULT

19.000

FIAT AUTO SPA

1.765

DAIMLER
CHRYSLER

26.000

28

KHO - 5447

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΤΕΠΟΜΕΝΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

FORD WERKE

2.990

29

KHO - 5452

SFAKIANAKIS

10.000

30

KHO - 5458

ΤΟΥΟΤΑ

2.415

KHO - 5484

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΤΕΠΟΜΕΝΟ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

31
32

KHO - 5496

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

33

ΚΗΗ - 5555

ΙSUSU

7.500

34

ΚΗΗ - 5556

MERCEDES

19.000

DAIMLEER
CHRYSLER

40.000

---------------

--------

HYUNDAI MOTOR
C
ΤΟΥΟΤΑ

0
0

36

ΚΗΗ - 5577

ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΕΛΚΥΣΤΗΡ+ΕΠΙΚ.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ)
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΗΗ
- 5567
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ

FORD

3.200

37

ΚΗΗ - 5578

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ

FORD

3.200

38

ΚΗΗ - 5584

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

DAF

7.500

ΚΗΗ - 5609

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

DACIA

0

ΚΗΗ - 5610

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

DACIA

0

39

KHΙ – 7025

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FORD WERKE AG

40

KHI - 7026

PIAGGIO

1.550

41

KHI - 7027

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΤΕΠΟΜΕΝΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

SFAKIANAKIS

11.500

42

KHI - 7029

MERCEDES

6.500

43

KHI - 7030

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΤΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΔΩΝ

DAIMLER
CHRYSLER
ACTROS/ANTOS/AR
OCS

19.000

---------------

--------

M.B. AROCS

19.000

MERCEDES
RENAULT

19.000
1.640

FIAT AUTO SPA

2.070

MAN

19.000

DAIMLER
CHRYSLER
MERCEDES

19.000

ΤΟΥΟΤΑ SOYTH AE

2.710

ΚΗΗ - 5567
35

ΠΡΕΣ ΚΟΝΤΕΙΝEΡ
(αρ. ανγνώρ.
VFNTF34VZ42XX0023)

KHH - 7676

44

KHH - 7677

45
46

KHH - 7678
KHI - 8204

47

KHI - 8205

48

KHI - 8206

49

KHI - 8212

50

KHI - 8237

ΕΛΚΥΣΤΗΡ+ΕΠΙΚ.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ)
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΗΗ
- 7676
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΤΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΤΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ
ΑΝΑΤΤΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ

51

KHI – 8239

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ

48

ΠΡΕΣ ΚΟΝΤΕΙΝEΡ
(αρ. αναγνώρ.
XF9HAS60AH0J63016)
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0

42.000

18.000

ΑΝΑΤΤΕΠΟΜΕΝΟ
52

KHI - 8247

IVECO SPA

15.500

M.A.N.

19.000

M.A.N.

19.000

KHH - 8968

ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ

53

KHH - 8887

54

KHH - 8888

55
56

KHH - 8969

ΦΟΡΤΗΓΟ

M.A.N.

19.000

57

KHH - 8981

ΦΟΡΤΗΓΟ (ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ)

M.A.N.

19.000

MITSUBISHI FUSO

6.000

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
1
2
3
4
5
6

Περιγραφή Εργασίας
Εργασία έλεγχου ΚΤΕΟ, επιβατικού οχήματος
Εργασία έλεγχου ΚΤΕΟ, ασθενοφόρου
επιβατικού οχήματος
Εργασία έλεγχου ΚΤΕΟ, φορτηγού οχήματος
μικτού βάρους έως 3,5t.
Εργασία έλεγχου ΚΤΕΟ, φορτηγού οχήματος
βάρους από 3,5t έως 12 t.
Εργασία ελέγχου ΚΤΕΟ, φορτηγού οχήματος
βάρους άνω των 12 t.
Εργασία ελέγχου ΚΤΕΟ, λεωφορείου έως 10
m.
Εργασία ελέγχου ΚΤΕΟ, ελκυστήρα &
επικαθήμενου ή Συρμού

Ενδεικτική τιμή
μονάδος της
εργασίας ελέγχου
(χωρίς ΦΠΑ)
(€)
45,00€

Εργασία έκδοσης κάρτας καυσαερίων για
οχήματα επιβατικά, ασθενοφόρο και φορτηγά
μικτού βάρους έως 3,5t.

9

Εργασία έκδοσης κάρτας καυσαερίων για
φορτηγά οχήματα μικτού βάρους
μεγαλύτερου των 3,5t.

Συνολικό
Κόστος
Εργασίας
(χωρίς ΦΠΑ)
(€)

50,00€
50,00€
65,00€
70,00€

5,00
6.50
7.50
6,00

62,00€

7
8

Ενδεικτική
τιμή μονάδος
της εργασίας
επανελέγχου
(χωρίς ΦΠΑ)
(€)
4.00
5,00

75,00€
7,00€

8.00

Έως την
εξάν- τληση
του
προϋπολογισθέντος
συνολι-κού
ποσού των
7.899,98€

--------

9,00€

--------

ΣΥΝΟΛΟ

5.564,50€

Φ.Π.Α. (24%)

1.335,48€

ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.899,98€

ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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1.000,00€
7.899,98€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Για την έκδοση ''δελτίου τεχνικού ελέγχου '' και ‘’κάρτας καυσαερίων’’ για το κάθε όχημα απαιτείται να
διαπισ-τωθεί κατά τον έλεγχο ότι αυτό ευρίσκεται σε άρτια λειτουργική κατάσταση.
Πολλές φορές παρατηρείται, (λόγω γραφειοκρατίας, έλλειψης μέσων και προσωπικού στο συνεργείο του
Δήμου, καθυστέρησης εξασφάλισης ανταλλακτικών ή συνεργασίας με συνεργαζόμενα εξωτερικά
συνεργεία επισκευής ), καθυστέρηση στην έγκαιρη ολοκλήρωση απαιτούμενων εργασιών στα οχήματα
με αποτέλεσμα την αδυναμία πρόβλεψης και τήρησης των ημερομηνιών ελέγχου.
Προς τούτο έχει προβλεφθεί ποσόν 1.000,00€ που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό ως
<< ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ >>.
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα επισημαίνεται ότι, επειδή οι ποσότητες των εργασιών δεν
δύνανται να υπολογισθούν επακριβώς, αυτές θα εκτελούνται σύμφωνα με την προσφερθείσα τιμή
μονάδας. έως την εξάντληση του συνολικού ποσού των 7.899,98€ που αναφέρεται στην παρούσα
μελέτη.

Εάν συμβεί από πλευράς του Ελληνικού Δημοσίου και διαφοροποιηθούν οι τιμές μονάδας της κάθε
εργασίας, τότε η σύμβαση θα εκτελεσθεί με αυτές τις νέες τιμές όπως θα ορισθούν.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1o
Η παρούσα μελέτη αφορά στην εργασία ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο, εργασία επανελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο και την
εργασία έκδοσης κάρτας καυσαερίων του στόλου οχημάτων, (των ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων, των
φορτηγών, των ημιφορτηγών, του ασθενοφόρου, των λεωφορείων και συρμού ), του Δήμου Ελευσίνας,
για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία τους.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της
τιμής (παρ.2,αρθρο 86 του Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 2o
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, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά
σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.

και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/1-4-2019 ( ΦΕΚ 52Α’ ) με την οποία προστέθηκε β’
εδάφιο στην παρ. 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες
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Αρχές να αρκούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αντί ποινικών μητρώων σε συμβάσεις με
εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 2.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή
σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην
περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016
( «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να
απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου,
όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος.»)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
δ. Το αρχικό καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία .
ε. ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης μεγαλύτερο του τελευταίου
τριμήνου .
στ. Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet ( Δ.Ο.Υ.) όπου θα φαίνεται το επάγγελμα .

ΑΡΘΡΟ 3o
Τα στοιχεία της σύμβασης είναι :
1. Προϋπολογισμός μελέτης
2. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
3. Τεχνική έκθεση
4. Προϋπολογισμός προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Η παρούσα παροχή υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις :
α) του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
β) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Η σύμβαση καταρτίζεται από το Δήμο και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση
συντάσσεται με βάση τους όρους, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που
έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής :
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Τον τρόπο και τον χρόνο τής υπογραφής της σύμβασης .
Τα συμβαλλόμενα μέρη.
Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
Τις προς παροχή υπηρεσίες και την ποσότητα.
Την συμφωνηθείσα τιμή.
Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς παροχή υπηρεσιών
Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου.
Τον τρόπο παραλαβής.
Τον τρόπο πληρωμής.
Τις διατάξεις εκτέλεσης της εργασίας.
Τον τρόπο επίλυσης των ενδεχομένων διαφορών.

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από τον Δήμαρχο και για τον ανάδοχο από τον ίδιο ή νόμιμα
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Μετά την υπογραφή, της σύμβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείμενο ή
στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν δεν είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη με οποιοδήποτε τρόπο για την
ερμηνεία των όρων αυτής.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
Α) Έχει πραγματοποιηθεί το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή.
Β) Έχουν παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι προς εκτέλεση εργασίες στο σύνολό τους .
Γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.
Δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Η πληρωμή θα γίνει με εντάλματα, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών, συνοδευόμενο από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 6o
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών για την παροχή υπηρεσίας καθορίζεται σε διάστημα ενός
έτους από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί
τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα
από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου
σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου βλάβες που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό
τους ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγω ή αιτία, ζημιές, φθορές , έξοδα δημοσιεύσεως, τα έξοδα
χαρτοσήμανσης , των συμφωνητικών καθώς και κάθε νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα που θα
εμφανιστεί κατά το διάστημα από την σύνταξη της παρούσας μελέτης μέχρι την ημερομηνία που θα
γίνει ο διαγωνισμός, οπότε πρέπει να προσκομισθούν οι αποδείξεις τούτων ως των εκάστοτε νομικών
κρατήσεων ( ΤΑΔΚΥ , φόρο κ.λ.π. )
ΑΡΘΡΟ 8ο
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται απαραίτητα στην σύμβαση.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω :
α) Τιμολόγιο του αναδόχου.
β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
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Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού η αλλού.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κατά την διάρκεια της σύμβασης, τμηματικά με την πρόοδο των
εργασιών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μετά την προσκόμιση του τιμολογίου.
Πιο, αναλυτικά, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει το κατά νόμο προβλεπόμενο
πρωτότυπο παραστατικό, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες των εργασιών που
εκτελέστηκαν.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται
από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής.
Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο από φαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της
διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης.
Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες
και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας που επιτάσσει ο
Νομός για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί καθώς και για την πρόσληψη ατυχημάτων ή
ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα και έχει αποκλειστικά τις ευθύνες τόσο τις αστικές όσο
και ποινικές για σωματικές βλάβες ή ζημιές που τυχόν συμβούν είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από
εργαζόμενο σε αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο ασφαλίζει στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής, τις περί προσλήψεως, εργατικών
ατυχημάτων και όλους εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς.
Επίσης είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί το πρόγραμμα εργασίας με την σειρά εργασιών όπως του
υποδεικνύει η υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Ο τρόπος εκτέλεσης της εργασίας προτείνεται να γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 13ο - (Χρόνος πληρωμής)
Σύμφωνα με τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/09-05-2013 ) και την υποπαράγραφο Ζ.5, <<συναλλαγές
μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών>>, άρθρο 4 οδηγίας 2011/7, η προθεσμία εξόφλησης του
τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα
απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από τον ανάδοχο για την εξόφληση του. (π.χ. ασφαλιστική
ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα κλπ.)

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Στυλιανή Κοσκινίδη
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