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ΠΡΟΣ: 

 ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

 

Θέμα:  Διευκρινήσεις επί του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 

«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων». 

 
Σχετ: α) Το υπ’ αριθ. 26834/16.12.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής – Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 

 

Ερώτημα 1ο.  

Στην Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ. 85/2022 Μελέτης της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπακτίας αναφέρετε:  

«…Ο Δήμος Ναυπακτίας δεν διαθέτει συνεργείο επισκευής οχημάτων ούτε 

μηχανολογικό εξοπλισμό και προσωπικό για τις εξειδικευμένες εργασίες 

επισκευής-συντήρησης των οχημάτων που προκύπτουν. Οι δύο μηχανοτεχνίτες 

που εργάζονται στην Υπηρεσία Καθαριότητας δεν δύνανται από μόνοι τους να 

επισκευάσουν όλες τις βλάβες που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, νέες 

τεχνολογίες, μηχανολογικό εξοπλισμό και κατάλληλες εγκαταστάσεις…»  

Επίσης, στην ενότητα Τεκμηρίωση, Κοστολόγηση και Πιστοποίηση των 

Εκτελούμενων Εργασιών της ως άνω Μελέτης αναφέρετε:  

«…Ο Δήμος Ναυπακτίας έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί επισκευές με το 

προσωπικό του, με παροχή τεχνικής υποστήριξης (επίβλεψη-τεχνογνωσία) από 

τον ανάδοχο…»  
  

Ι. Στην ενότητα Τεκμηρίωση, Κοστολόγηση και Πιστοποίηση των 

Εκτελούμενων Εργασιών της υπ’ αριθ. 85/2022 Μελέτης της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπακτίας και στο Άρθρο 15: 

Εγγύηση Εργασιών της Συγγραφής Υποχρεώσεων απαιτείτε:  

«Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να εγγυώνται γραπτώς την ποιότητα της 

εργασίας τους ενώ η χρονική εγγύηση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του 

ενός (1) έτους»  

ΙΙ. Στην ενότητα 2. Υποχρεώσεις Αναδόχου της υπ’ αριθ. 85/2022 Μελέτης 

της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπακτίας 

απαιτείτε:  

«…2) Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη καθώς καθίσταται μόνος και 

αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξένησε ο 

ίδιος ή οι συνεργάτες του κατά την εκτέλεση των εργασιών σε πρόσωπα ή 

πράγματα του Δήμου από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία…»  

Ναύπακτος 19/12/2022
Αριθµός πρωτοκόλλου 26922/2022
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ΙΙΙ. Στο άρθ. 6.6. Μέτρα ασφαλείας της υπ’ αριθ. 25058/29-11-2022 

Διακήρυξης του Δήμου Ναυπακτίας απαιτείτε:  

«Ο Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, 

εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κ.τ.λ, αποδεχόμενος ότι είναι ο 

μόνος και αποκλειστικά  

 
διάρκεια της υπηρεσίας εντός ή εκτός των χώρων εργασίας»  

Με βάση την υπ’ αριθ. 25058/29-11-2022 Διακήρυξη και την υπ’ αριθ. 

85/2022 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Ναυπακτίας, η Τεχνική ικανότητα του Αναδόχου, κρίνεται από το αν πληροί 

συγκεκριμένα κριτήρια, δηλαδή αν διαθέτει άδεια λειτουργίας συνεργείου, 

τον κατάλληλο εξοπλισμό, το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και αν 

συμμορφώνεται και ακολουθεί πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας.   

Τα ανωτέρω κριτήρια είναι προσωποπαγή και αφορούν αποκλειστικά και μόνο 

τον Ανάδοχο, όπως προσωποπαγής και αποκλειστική είναι και η ευθύνη που 

πηγάζει από την σύμβαση και δεσμεύει τον Ανάδοχο (τον ίδιο και τους 

προστηθέντες του) και όχι τρίτους.  

Συνεπώς, ο Ανάδοχος δεν μπορεί να:  

Ι. Εγγυηθεί γραπτώς την ποιότητα της εργασίας που θα εκτελέσει τρίτος (το -

ανειδίκευτο η’ πλημμελώς εκπαιδευμένο- προσωπικό του Δήμου).  

ΙΙ. Αναλάβει την ευθύνη για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές προξενήσει τρίτος 

(το - ανειδίκευτο η’ πλημμελώς εκπαιδευμένο- προσωπικό του Δήμου).  

ΙΙΙ. Αναλάβει την ευθύνη ποινική και αστική για οποιοδήποτε ατύχημα 

προκληθεί από τρίτο (το - ανειδίκευτο η’ πλημμελώς εκπαιδευμένο- 

προσωπικό του Δήμου).  

Παρακαλώ διευκρινίστε μου τις απαιτήσεις σας, σε σχέση με τον Ανάδοχο, 

όσον αφορά τις εργασίες που θα εκτελέσει το προσωπικό του Δήμου.  

 

Απάντηση στο ερώτημα 1. 

 

Τα παραπάνω ισχύουν για εργασίες που εκτελούνται: 

 1) από τον ανάδοχο ή τους προστηθέντες του  

 2) Από το προσωπικό του Δήμου με παροχή τεχνικής υποστήριξης (επίβλεψη-

τεχνογνωσία) από τον ανάδοχο, 

και όχι από τις εργασίες που θα εκτελούνται  αποκλειστικά και μόνο από το 

προσωπικό του Δήμου. 
  

Ερώτημα 2ο.  

Στην ενότητα Τεκμηρίωση, Κοστολόγηση και Πιστοποίηση των 

Εκτελούμενων Εργασιών της υπ’ αριθ. 85/2022 Μελέτης της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπακτίας αναφέρετε:  

«…Οι επισκευές των καλαθοφόρων - γερανών θα πρέπει να είναι σύμφωνες με 

την 2006/42/ΕΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία και το Π.Δ.57/2010 (ΦΕΚ Α97/2010) και 

το ΦΕΚ 1186/2003). Μετά το πέρας της κάθε επισκευής θα βεβαιώνεται από 

πιστοποιημένη εταιρεία για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της επισκευής (θα 
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κατατεθεί με την προσφορά σχετική σύμβαση συνεργασίας εάν δεν διαθέτει ο 

ίδιος προσωπικό με την πιστοποίηση αυτή) η οποία βεβαίωση θα συνοδεύει το 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ώστε να αποδεικνύεται ότι οι 

ηλεκτροσυγκολλήσεις έγιναν σύμφωνα με την ανωτέρω οδηγία την EN ISO 

9606:1.2017 ή EN:287-1:2004 ή ΕΝ 280:2013 όπως ισχύουν σήμερα. Μετά το 

πέρας κάθε επισκευής, και εφόσον απαιτείται, θα επανεκδίδεται το 

πιστοποιητικό καταλληλόλητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 1186/ 

25-08-2003 όπως ισχύει κατά την εκτέλεση των εργασιών, του καλαθοφόρου 

οχήματος…»  
  

Τα εν λόγω οχήματα είναι ιδιοκτησία του Δήμου Ναυπακτίας, ο οποίος έχει 

την υποχρέωση να εκδίδει και να διατηρεί πιστοποιητικά καταλληλότητας για 

αυτά. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι η προσκόμιση βεβαίωσης από 

πιστοποιημένη εταιρεία για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της επισκευής.  

Παρακαλώ διευκρινίστε μου ποιος θα επωμισθεί το κόστος επανέκδοσης 

του πιστοποιητικού καταλληλότητας μετά το πέρας κάθε επισκευής και 

εφόσον απαιτείται.  

 

Απάντηση στο ερώτημα 2. 

 

Το κόστος της επανέκδοσης του πιστοποιητικού καταλληλόλητας μετά το 

πέρας της επισκευής και εφόσον απαιτείτε βαρύνει το Δήμο. 
 

Ερώτημα 3ο.  

Στον Πίνακα I ΟΧΗΜΑΤΑ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

της υπ’ αριθ. 85/2022 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Ναυπακτίας περιέχονται τα οχήματα:  

1 ΑΛΑΤΙΕΡΑ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ, 2 ΑΛΑΤΙΕΡΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ, 3 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ  

Παρακαλώ διευκρινίστε μου σε ποια κατηγορία οχημάτων ανήκουν τα ως 

άνω οχήματα  
  

 Απάντηση στο ερώτημα 3. 

 

Τα παραπάνω μηχανήματα ανήκουν στην Κατηγορία C.  
 

Ερώτημα 4ο.  

Στην ενότητα Β.4. του άρθ. 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα της υπ’ αριθ. 

25058/29-11-2022 Διακήρυξης αναφέρετε:  

«Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

δ) σχετικά με τα ανταλλακτικά οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
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προδιαγραφές ή σε πρότυπα. Εάν όχι, πρέπει να προσκομίσουν άλλα 

αποδεικτικά μέσα που καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές»  

Παρακαλώ διευκρινίστε μου αν σας καλύπτει υπεύθυνη δήλωσή του 

οικονομικού φορέα στην οποία θα συμφωνεί με τα αναγραφόμενα στην 

μελέτη και θα προσκομίζει τεχνικά φυλλάδια με τις προδιαγραφές των 

εκάστοτε χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών κατά την εκτέλεση των 

εργασιών  

Απάντηση στο ερώτημα 4. 

Σχετικά με τα ανταλλακτικά οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα γινεί δεκτή υπεύθυνη δήλωσή του 

οικονομικού φορέα στην οποία θα συμφωνεί με τα αναγραφόμενα στην μελέτη 

και θα προσκομίζει τεχνικά φυλλάδια με τις προδιαγραφές των εκάστοτε 

χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών κατά την εκτέλεση των εργασιών.  

 

 

Με εντολή Δημάρχου 

   Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

                                                                    Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

                                                                                   Κούκουνα Παρασκευή 
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