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ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΚΚΚΡΡΡΑΑΑΤΤΤΙΙΙΑΑΑ   

ΝΝΝΟΟΟΜΜΜΟΟΟΣΣΣ   ΗΗΗΡΡΡΑΑΑΚΚΚΛΛΛΕΕΕΙΙΙΟΟΟΥΥΥ   

ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΣΣΣ   ΗΗΗΡΡΡΑΑΑΚΚΚΛΛΛΕΕΕΙΙΙΟΟΟΥΥΥ   

ΔΔΔΙΙΙΕΕΕΥΥΥΘΘΘΥΥΥΝΝΝΣΣΣΗΗΗ   

ΚΚΚΑΑΑΘΘΘΑΑΑΡΡΡΙΙΙΟΟΟΤΤΤΗΗΗΤΤΤΑΑΑΣΣΣ   &&&   

ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΚΚΚΥΥΥΚΚΚΛΛΛΩΩΩΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   

  

 
 
 

ΤΤΤΕΕΕΥΥΥΧΧΧΗΗΗ   ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΠΠΠΡΡΡΑΑΑΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   
γγγιιιααα   τττηηηννν      

   

   

   """ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 """   

   

   

   
Προϋπολογισμού: 600.000,00 σε ΕΥΡΩ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Τίτλος: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   
Προϋπολογισμός: 600.000,00 ΕΥΡΩ 
Χρηματοδότηση: Έσοδα 

 

ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΕΕΕ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   ΗΗΗ   

   
  

Τίτλος: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 

Κωδ. Προϋπ/σμού: 
20-6263.001 , 20-6264.001, 30-6263.001,30-6264.001, 35-6263.001,  
35-6264.001,15-6263.001, 10-6263.001, 10-6264.001,40-6263.001,  
45-6263.001,45-6264.001,50-6263.001,70-6263.001,70-6264.001 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Απευθείας Αναθέσεις Συμβάσεων για την Επισκευή και Συντήρηση 

Οχημάτων και Μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένης της Προμήθειας 

ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών (όσων απαιτηθούν με άνω συνολικό όριο 

δαπάνης συνόλου απορρόφησης δαπανών 2022 όλων των Συμβάσεων το 

εγγεγραμμένο ποσό των διαθέσιμων πιστώσεων των παραπάνω κ.α. ήτοι 

553.285,00€ με δυνατότητα ενίσχυσης του μέσω αναμόρφωσης Προϋπολογισμού)  

κατά το άρθρο 118 του 4412/2016 ως ισχύει, που να αφορούν: 

Την Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων και Μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένης 

της Προμήθειας Ανταλλακτικών και Αναλωσίμων Υλικών, όλων των Υπηρεσιών 

του Δήμου Ηρακλείου για την κάλυψη εκτάκτων πάσης φύσεως βλαβών ή 

προληπτικής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων, απαραίτητων για την 

αντιμετώπισή εφαρμογής κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών, για τη λήψη 

μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

«Με βάση την «Κατευθυντήρια Οδηγία 24» Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7) οι 

αναθέτουσες αρχές εξακολουθούν να διατηρούν τη δυνατότητα, με βάση την εκτιμώμενη 
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αξία της σύμβασης, να προβαίνουν σε απευθείας ανάθεση, για συμβάσεις αξίας έως 

20.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., οι οποίες σχετίζονται με την αντιμετώπιση και την αποτροπή 

διασποράς του COVID -19, τηρώντας τις λοιπές διαδικαστικές προϋποθέσεις του άρθρου 

118 του ν. 4412/2016.»  

Επισημαίνεται ότι, στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, τόσο η πρόσκληση 

υποβολής προσφοράς όσο και οι υποβαλλόμενες προσφορές μπορεί να υποβάλλονται 

στην αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο και δεν απαιτείται να είναι σφραγισμένες, καθώς δεν τίθενται από τις 

διατάξεις του ν. 4412/2016 σχετικοί διαδικαστικοί περιορισμοί, με την επιφύλαξη των 

οριζόμενων στο άρθρο 118 παρ. 5 και 6, ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών 

και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (κατάρτιση 

καταλόγων οικονομικών φορέων, ηλεκτρονική κλήρωση μέσω ΚΗΣΚ για την ανάδειξη 

του αναδόχου).  

Υπενθυμίζεται ότι στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για συμβάσεις έως και 2.500 

ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δεν ελέγχονται λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, 

επομένως δεν απαιτείται ούτε η προσκόμιση ποινικού μητρώου ή υπεύθυνης δήλωσης, 

αντί αυτού, ούτε προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την 

ανάθεση της σύμβασης, ενώ σε συμβάσεις πάνω από 2.500 έως και 20.000 ευρώ, δεν 

απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ, αντί δε του ποινικού μητρώου μπορεί να προσκομίζεται 

υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής. Οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά και μέσω της 

υπηρεσίας eDilosi από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr. 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 που αφορά στην απευθείας 

ανάθεση αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021. Βάσει αυτού, προσφυγή 

στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ συν 

ΦΠΑ.  

Ως προς τα ζητήματα κατάτμησης συμβάσεων  
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Στο άρθρο 6 του ν. 4412/2016 περιλαμβάνονται οι μέθοδοι υπολογισμού της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, οι οποίες αποσκοπούν στη διασφάλιση εφαρμογής των 

διατάξεων του νόμου και ιδιαίτερα των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου που 

ενσωματώθηκαν σε αυτόν και στην αποτροπή καταστρατήγησής τους.  

Ειδικότερα στην παρ. 3 του εν λόγω άρθρου τίθεται ο κανόνας της απαγόρευσης της 

«τεχνητής» κατάτμησης των συμβάσεων, με την έννοια ότι η επιλογή της 

χρησιμοποιουμένης μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης 

δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης του νόμου, 

εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.  

Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι οι έκτακτες και εξαιρετικά απρόβλεπτες περιστάσεις 

που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και την αποτροπή 

περαιτέρω διασποράς του, έχουν δημιουργήσει στις αναθέτουσες αρχές, αυξημένες και 

μη προβλέψιμες ανάγκες, οι οποίες εξαρτώνται σημαντικά από την καμπύλη μετάδοσης 

του ιού και εκ φεύγουν από τον συνήθη και τακτικό προγραμματισμό τους.  

Είναι προφανές ότι, στις περιπτώσεις αυτές, δεν είναι δυνατός ο έγκαιρος και ορθός 

προγραμματισμός και η ομαδοποίηση ειδών και υπηρεσιών, προκειμένου να τηρούνται 

οι συνήθεις ανταγωνιστικές διαδικασίες, βάσει των κανόνων υπολογισμού της 

εκτιμωμένης αξίας της σύμβασης.  

Με άλλα λόγια, επιτρέπεται η κάλυψη των άμεσων αναγκών των αναθετουσών αρχών 

που συνέχονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού σταδιακά και με την επιλογή του 

είδους της διαδικασίας που εξυπηρετεί την άμεση κάλυψη των σχετικών αναγκών, χωρίς 

να απαιτείται συγκέντρωση και ομαδοποίηση τους και χωρίς να τίθεται ζήτημα μη 

επιτρεπτής, ήτοι «τεχνητής» κατάτμησης, με σκοπό την αποφυγή εφαρμογής επιμέρους 

διατάξεων του ν. 4412/2016.  

Η ως άνω δυνατότητα κρίνεται σε κάθε μεμονωμένη σύμβαση και θα πρέπει να 

αιτιολογείται επαρκώς από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, και 

να μην οδηγεί σε καταχρηστική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, ήτοι για την κάλυψη 

αναγκών οι οποίες δεν είναι άμεσα απαιτητές και για τις οποίες, ενδεχομένως, η 
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αναθέτουσα αρχή δύναται να προγραμματίσει, ομαδοποιήσει και να αναθέσει τις οικείες 

συμβάσεις με ανταγωνιστική διαδικασία ανοικτή ή κλειστή, έστω και με χρήση 

συντετμημένων προθεσμιών. Ιδιαίτερα εφιστάται, ωστόσο, η προσοχή των αναθετουσών 

αρχών στον ορθό υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων, με βάση τις 

διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 κατά την ανάθεση συμβάσεων, στο πλαίσιο του 

συνήθους προγραμματισμού τους, όμοιων ή ομοειδών με εκείνες που ανατίθενται για την 

κάλυψη των άμεσων αναγκών τους για την αντιμετώπιση του COVID-19.  

Ενημερώνουμε ότι ο στόλος οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου αποτελείται από 

περίπου 350 οχήματα μηχανήματα-δίκυκλα, από τα οποία, μεγάλο μέρος είναι 

οχήματα για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Μέρος αυτών είναι ακινητοποιημένα 

λόγω βλαβών και επιπρόσθετα για τα οχήματα τα οποία είναι ενεργά στην παρούσα 

φάση, δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη τυχόν βλαβών οι οποίες θα προκύψουν στο εγγύς 

μέλλον ή είναι εντός των τακτικών συντηρήσεων των οχημάτων. 

Λόγω των έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων τα οποία ταλανίζουν τη χώρα με την 

επιδημία του κορωνοϊού, οι Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου θα πρέπει να βρίσκονται 

σε ένα υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για την αντιμετώπιση της κατάστασης και επομένως 

θα πρέπει να είναι λειτουργικός όλος ο στόλος Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του 

Δήμου Ηρακλείου και ιδιαίτερα τα οχήματα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου, και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 

Μελετών, εκ των οποίων η πρώτη λειτουργεί συνεχόμενα επί εικοσιτετράωρης βάσεως 

για την αποκομιδή των απορριμμάτων από νοσοκομειακά ιδρύματα, αεροδρόμιο, λιμάνι 

πόλεως, γειτονιές της πόλης, με μερικά απορριμματοφόρα τα οποία εργάζονται 

διαδοχικά σε τρεις βάρδιες ημερησίως. 

Είναι επομένως μείζονος σημασίας η αδιάλειπτη παροχή Υπηρεσιών για την αποφυγή 

φαινομένων τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία των Δημοτών και των 

Επισκεπτών εξαιτίας της συσσώρευσης απορριμμάτων και της πλημμελούς αποκομιδής 

και καθαριότητας στην πόλη του Ηρακλείου και των λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων του 

Δήμου. 
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Είναι συνεπώς επιβεβλημένη η άμεση επισκευή και η συντήρηση των όλων των 

οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου Ηρακλείου, για την αξιόπιστη λειτουργία 

τους, για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού. 

Η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, που μέσω του τμήματος «Διαχείρισης και 

Συντήρησης Οχημάτων» και των συνεργείων που διαχειρίζεται, συντηρεί και 

επισκευάζει όλα τα Οχήματα και τα Μηχανήματα του Δήμου Ηρακλείου, και εκτιμά ότι 

για την εύρυθμη λειτουργία όλου στόλου Οχημάτων, και Μηχανημάτων που έχει υπό την 

ευρύτερη ευθύνη της ως άνω, λόγω έκτακτων, απρόβλεπτων, και άγνωστων κάθε φορά 

βλαβών του κάθε Οχήματος ή Μηχανήματος ξεχωριστά, δεν είναι δυνατή η αναλυτική 

προσμέτρηση υλικών (ανταλλακτικών ή αναλωσίμων) ή υπηρεσιών, και για τον λόγο 

αυτό τον Δεκέμβριο 2020 ανάρτησε Διαγωνισμό με Συμφωνία Πλαίσιο τριών ετών μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ, που να καλύπτει όλες ανεξαρτήτως τις περιπτώσεις. Ο διαγωνισμός αυτός 

βρίσκεται στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου  από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  Στον εν 

λόγω διαγωνισμό κατατέθηκαν προσφορές για τις 5 από τις 12 συνολικά ομάδες 

ανταλλακτικών-υπηρεσιών και ως εκ τούτου γίνεται αντιληπτό ότι για τις υπόλοιπες 7 

ομάδες που αφορούν κυρίως υπηρεσίες επισκευών-υπερκατασκευών δεν προκύπτει 

ανάδοχος μέσω του διαγωνισμού.  

Επομένως εν μέσω COVID 19, και των αναγκών όπως αναλύθηκαν παραπάνω, είναι 

μονόδρομος η επιλογή της απευθείας ανάθεσης των συμβάσεων, με την παρατήρηση της 

δυνητικής απορρόφησης Δαπανών σύμφωνα με τις έκτακτες ανάγκες που θα 

παρουσιάζονται.    

Κυρίως λόγω της παλαιότητας των οχημάτων και μηχανημάτων του στόλου Οχημάτων 

και μηχανημάτων του Δήμου Ηρακλείου, το ποσό που απαιτείται κάθε φορά ώστε να 

παρέχονται Επαρκείς Υπηρεσίες στους Δημότες, μεταβάλλεται ανάλογα με την έκτακτη 

βλάβη, και σε πάρα πολλές περιπτώσεις η επισκευή των οχημάτων επιβάλλεται να 

γίνεται σε εξωτερικό συνεργείο, λόγω έλλειψης εγκαταστάσεων, ανταλλακτικών ή 

αναλωσίμων και εξειδικευμένου προσωπικού στον Δήμο Ηρακλείου.  
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Τα σχετικά απολογιστικά στοιχεία προηγούμενων οικονομικών ετών καταδεικνύουν ότι 

το ποσό που θα ενδέχεται να δαπανηθεί εντός του 2022 (και μέχρι την υπογραφή 

Συμβάσεων μέσω του προγραμματισμένου Διαγωνισμού με Συμφωνία Πλαίσιο για τις 

ομάδες που προέκυψε ανάδοχος) για τις έκτακτες βλάβες, για υπηρεσίες επισκευής ή για 

την προμήθεια των αναγκαίων Ανταλλακτικών, ή των αναγκαίων Αναλωσίμων συνολικά 

περίπου 350 Οχημάτων και Μηχανημάτων και Προμήθειας Ανταλλακτικών ή 

Αναλωσίμων για τις ανάγκες τους, είναι (κατ΄ εκτίμηση αφού δεν είναι δυνατή η 

πρόβλεψη), για την κάλυψη οποιασδήποτε φύσης έκτακτων βλαβών αλλά και αναγκών 

έκτακτης προληπτικής συντήρησης των Οχημάτων και Μηχανημάτων περίπου 

600.000,00 ευρώ, και περιλαμβάνει αντίστοιχα και την υπηρεσία επισκευής οχημάτων 

για την κάλυψη εκτάκτων πάσης φύσεως βλαβών των οχημάτων και μηχανημάτων, και 

αναγκών έκτακτης προληπτικής συντήρησης, για το ίδιο χρονικό διάστημα, που θα 

γίνουν από εξωτερικά συνεργεία. 

Σημειώνεται ότι το σύνολο των εγγεγραμμένων διαθέσιμων πιστώσεων των κ.α. 

δαπανών που αφορούν την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 

ανέρχεται σε 553.285,00€. Εφόσον το παραπάνω ποσό δεν επαρκέσει καθώς 

προβλέπουμε ότι η δαπάνη συντηρήσεων θα ανέλθει γύρω στις 600.000,00€, θα 

προβούμε σε ενίσχυση των σχετικών πιστώσεων μέσω αναμόρφωσης του 

Προϋπολογισμού.    

 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ηράκλειο 22/03/2022 
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
 

Αλμπαντάκης Δημήτριος 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 

 

 
 

Ηράκλειο  22/03/2022 
Ο Συντάξας 

 
 
 

Αλμπαντάκης Δημήτριος 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2022   

 

 

ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   

   

   
Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της υπηρεσίας  - Προμήθειας  

 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022  " 

 

Άρθρο 2ο 

Διατάξεις που ισχύουν 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 6 και 118 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει  

3. Η παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

 

 

Άρθρο 3ο 

Συμβατικά τεύχη 

 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η σύμβαση μεταξύ των δύο μερών. 

2. Η απόφαση της ανάθεσης της υπηρεσίας.  

3. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές - Τεχνική Έκθεση 

5. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

6. Η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, καθώς και τα πλήρη τεχνικά 

και περιγραφικά στοιχεία, που θα δοθούν με την προσφορά ανάλογα με την κάθε 

φορά έκτακτη αποκατάσταση της βλάβη οχήματος ή Μηχανήματος. 

 

Άρθρο 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας 

 

Η διαδικασία, για την σύναψη της σύμβασης, θα είναι η Απευθείας Ανάθεση Συμβάσεων 
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(όσων απαιτηθούν με άνω συνολικό όριο απορρόφησης δαπανών  Συμβάσεων το 

εγγεγραμμένο ποσό των διαθέσιμων πιστώσεων ήτοι 553.285,00€ με δυνατότητα 

ενίσχυσης του μέσω αναμόρφωσης Προϋπολογισμού) κατά το άρθρο 118 του 4412/2016, 

μετά από συλλογή προσφορών για κάθε έκτακτη βλάβη και μετά από Ενιαία πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προς τους Οικονομικούς Φορείς σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις του Ν. 4412/2016.Η Ενιαία πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα 

αναρτηθεί στο site του Δήμου Ηρακλείου. 

Το κριτήριο, για την κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών της υπηρεσίας, είναι η 

πλέον συμφέρουσα, κάθε φορά προσφορά για κάθε έκτακτη βλάβη από οικονομικής 

άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, αφού ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με 

τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που έχουν κοινοποιηθεί. 

Η κατακύρωση της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας συνολικά θα γίνει με απόφαση 

του Αρμόδιου Αντιδημάρχου σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την συμμετοχή σε 

έκτακτη Συντήρηση και έκτακτη Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων του 

Δήμου Ηρακλείου και υπογράψουν Σύμβαση, με την διευκρίνηση της δυνητικής 

απορρόφησης των πιστώσεων για καθεμία από τις υπογραφείσες συμβάσεις σύμφωνα με 

τις παρουσιαζόμενες έκτακτες Βλάβες κάθε φορά και ανάγκες .  

 

Άρθρο 5ο 

Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης / Σύμβαση 

 

Μετά την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει σε 

ορισμένο τόπο και χρόνο, προσκομίζοντας τα απαραίτητα κάθε φορά έγγραφα με όποιο 

πρόσφορο μέσο επιλεγεί, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Η σύμβαση 

καταρτίζεται από τον ΟΤΑ, και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, όπως 

ορίζεται στο Ν. 4412/2016. 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Εκτελέστηκαν όλες οι εργασίες της υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 

πρόσκληση, με την ειδική παρατήρηση της δυνητικής απορρόφησης ανάλογα με τις 

παρουσιαζόμενες Έκτακτες Βλάβες και το αντικείμενο της απασχόλησης του. 

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 

από τη σύμβαση.  

 

Άρθρο 6ο 

Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

 

Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 του Ν 4412/2016. 

 

Άρθρο 7ο 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 
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Ο έλεγχος εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών της υπηρεσίας θα γίνεται στο Δήμο 

Ηρακλείου, σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του οριζόμενου χρόνου 

από την προσφορά κάθε έκτακτης Βλάβης, από την αποστολή της εντολής Επισκευής. 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης αυτών, 

ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να 

κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 8ο 

Παραλαβή 

 

Ο έλεγχος εκτέλεσης των εργασιών της υπηρεσίας γίνεται από την επιτροπή της 

παραγράφου 11β του άρθρου 221 και σύμφωνα με την 10/2022 Απόφαση της 

Oικονομικής Επιτροπής. Κατά τη διαδικασία βεβαίωσης της εκτέλεσης των εργασιών, 

διενεργείται ποιοτικός έλεγχος και καλείται να παρουσιαστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο 

προμηθευτής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στο άρθρο 208 

Ν. 4412/2016  

 

Άρθρο 9ο 

Τρόπος πληρωμής 

 

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 

4412/2016, ύστερα από προσκόμιση των τιμολογίων και αφού προηγηθεί η παραλαβή 

από την αρμόδια (σύμφωνα με την 10/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) 

Επιτροπή. 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 

πληρωμή αναφέρονται επίσης στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 10ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους. Ο φορέας 

επιβαρύνεται μόνο με τον Φ.Π.Α. που ο προμηθευτής αναγράφει στην προσφορά του. 

 
 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ηράκλειο 22/03/2022 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

 

 

Αλμπαντάκης Δημήτριος 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 

 

Ηράκλειο  22/03/2022 

Ο Συντάξας 

 

 

 

Αλμπαντάκης Δημήτριος 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 

      



11 

 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

  

 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

ΕΤΟΥΣ 2022   

 

ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΕΕΕ   ΣΣΣ      ΠΠΠ   ΡΡΡ   ΟΟΟ   ΔΔΔ   ΙΙΙ   ΑΑΑ   ΓΓΓ   ΡΡΡ   ΑΑΑ   ΦΦΦ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   

   
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο παροχής υπηρεσίας 

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η παροχή της υπηρεσίας "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022  ", για την 

κάλυψη έκτακτων Βλαβών και Αναγκών του Δήμου Ηρακλείου.   

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και 118 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 

38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
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Υπηρεσίες Επισκευής συμπεριλαμβανομένης της Προμήθειας Ανταλλακτικών και 

Αναλωσίμων Υλικών για την Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων όλων των 

Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου για την κάλυψη Εκτάκτων πάσης φύσεως 

βλαβών ή έκτακτης προληπτικής συντήρησης, απαραίτητων για την αντιμετώπισή 

κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών για τη λήψη μέτρων αποφυγής της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 συνολικού ποσού δυνητικής απορρόφησης 

δαπανών όλων των συμβάσεων 553.285,00 που είναι το σύνολο των εγγεγραμμένων  

διαθέσιμων πιστώσεων με δυνατότητα ενίσχυσης του μέσω αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού, ανεξαρτήτως της αθροιστικής αξίας των συμβάσεων.  

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ηράκλειο 22/03/2022 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

 

 

Αλμπαντάκης Δημήτριος 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 

 

Ηράκλειο  22/03/2022 

Ο Συντάξας 

 

 

 

Αλμπαντάκης Δημήτριος 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   

 

ΠΠΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗΣΣ  --  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΤΤΑΑΛΛΛΛΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  --

ΑΑΝΝΑΑΛΛΩΩΣΣΙΙΜΜΩΩΝΝ    

((ΝΝ..  44441122//1166))  

  

  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ      ΤΕΜΑΧΙΟ 

 – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 Προμήθεια των αναγκαίων 

ανταλλακτικών, και των 

αναγκαίων αναλωσίμων και 

Επισκευή οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου 

Ηρακλείου για την κάλυψη 

οποιασδήποτε Έκτακτης 

φύσης βλαβών 

 ΤΕΜΑΧΙΟ 483,00 1.000,00 483.000,00 

      

                                                   ΦΠΑ 24% 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ                         

 

115.920,00 

 

     1.080,00 

 

 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ): 600.000,00 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ηράκλειο 22/03/2022 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

 

 

Αλμπαντάκης Δημήτριος 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 

 

Ηράκλειο  22/03/2022 

Ο Συντάξας 

 

 

 

Αλμπαντάκης Δημήτριος 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 

 

        


