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       ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Άγιος Στέφανος, ..../07/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                        Αριθµ. Πρωτ : 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                             Αριθµ. Απόφ. ∆ηµάρχου:  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29  & Α.∆ιάκου         C.P.V.: 50110000-9  
Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος         Αρ. Μελέτης 14/2016 
Πληροφορίες : Χαράλαµπος Μυλωνάς 
ΤΗΛ.: 2132030623, FAX.: 2132030630 
e-mail: milonas@dionysos.gr 

 
 

∆ιακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
Ανταλλακτικών – Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων » 
 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

        
Έχοντας υπόψη: 
 
Α) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

 
1. Το Ν.∆.2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α΄/8-5-1953) «Περί κανονισµού χρήσεως και 

κινήσεως αυτοκινήτων οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου»  

2. Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α'), περί «παρακράτησης φόρου 
εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις». 

3. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α') «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις 
Συναφών Θεµάτων». 

4. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α') «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

5. Του Ν.2503/97 (Φ.Ε.Κ. 107/Α) άρθρο 13 παρ.5, του Ν. 2238/94 (Φ.Ε.Κ. 151/Α) 
άρθρο 55 παρ.1στ και του Ν. 1726/44 (Φ.Ε.Κ. 190/Α) άρθρο 3 παρ.1β. 

6. Του άρθρου 8 του Ν.2741/99 (Φ.Ε.Κ. 199/Α), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, 
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

7. Του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α'), «Κύρωση του Νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα». 

8. Του Ν. 3021/02 (ΦΕΚ 143/Α'), «Περί υπαγωγής της σύµβασης που θα συναφθεί 
στην διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων που προβλέπεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 
αυτού». 

9. Του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α'), «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», 
όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄). 

10. Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

11. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

12. Του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις» καθώς και η 
τροποποίηση αυτού µε το άρθρο 23 του Ν. 4210/13 (Φ.Ε.Κ. 254/Α΄/21-11-2013). 

13. Του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη». 
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14. Του Ν.3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α΄) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων 
συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. 
του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395)  και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του 
Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την 
οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης  
∆εκεµβρίου 2007 (L 335). 

15. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  

16. Του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄) περί συµπλήρωσης του Π.∆. 118/07 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, 
Άρθρο 9) & τροποποίησης της Σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 10). 

17. Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής …4127/ 13». 

18. Του Ν.4153/13 (ΦΕΚ 107/Α’) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/ 12, 
4093/12 και 4127/13» 

19. Του Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α΄/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις» & την τροποποίηση αυτού µε τον Ν. 
4205/13, άρθ. 9, παρ.4β. 

20. Toυ N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις … και λοιπές ρυθµίσεις». 
21. Του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις » 
22. Του Π∆ 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 
23. Του Π.∆. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α) «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας περί 

προµηθειών του ∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο........»  
24. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α) « Προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ.” Περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών”, 
όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/Ε.Κ. της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Νοεµβρίου 2005.” » 

25. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ150/Α) (Συµπληρωµατικά & αναλογικά 
εφαρµοζόµενου σε θέµατα που δεν ρυθµίζονται ή δεν ρυθµίζονται επαρκώς από τις 
ανωτέρω διατάξεις) και ειδικότερα των άρθρων 17 & 21. 

26. Την αριθµ.3373/390/1975 (ΦΕΚ 349/Β) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβερνήσεως «Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής Συντήρησης, αγοράς 
ανταλλακτικών και προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών κ.λ.π. των αυτοκινήτων  
οχηµάτων του ∆ηµοσίου, Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει 
Ν.Π.∆.∆.», όπως τροποποιήθηκε µε αριθµ. 4993/745/1975 απόφαση ΥΠ.ΕΣ 
(ΦΕΚ486/Β).  

27. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 
31ηςΜαρτίου «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών». 

28. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

29. Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για 
το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

 
Β) Τις αποφάσεις: 
1. Τις αριθµ πρωτ. 1867/27956/3.9.2014 (Α∆Α: 6Ε67Ω93-ΦΗΜ) και 

460/6280/6.3.2015 (Α∆Α: ΒΖΘΛΩ93-ΛΓΦ) αποφάσεις ∆ήµαρχου περί ορισµού 
αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων 

2. Τις  αριθµ. 39/2016 & 90/2016 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
3. Την αριθµ. ......./2016  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για τη διάθεση της 

δαπάνης. 
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4. Το γεγονός ότι θα προκληθεί συνολική δαπάνη €960.000,00 η οποία και θα βαρύνει 
τα Κ.Α. 10.6263.0002, 10.6671, 15.6263.0005, 15.6671, 20.6263.0005, 
20.6671.0005, 25.6263.0005, 25.6671, 35.6263, 35.6671, 70.6263, 70.6671 του 
προϋπολογισµού, η οποία και επιµερίζεται ως ακολούθως: χρέωση €120.000,00€ 
στο Ο.Ε. 2016, .χρέωση €420.000,00 σε αντίστοιχους κωδικούς στο προϋπολογισµό 
των Ο.Ε. 2017 & 2018.  

5. Τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου.  
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό  µε σφραγισµένες προσφορές για την παροχή 
υπηρεσιών σε ετήσια βάση α) της αποκατάστασης έκτακτων βλαβών και β) της 
προληπτικής συντήρησης  όλων των οχηµάτων, υπερκατασκευών και µηχανηµάτων του 
∆ήµου ∆ιονύσου, µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, δηλαδή το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες µονάδες, στις τιµές του 

πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης. Ειδικότερα, η ανάθεση των εργασιών 
θα έχει µορφή συµφωνίας-πλαισίου (άρθρο 26 Π.∆. 60/2007). Οι επισκευές περιλαµβάνουν 

και τα τυχόν ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για την πραγµατοποίησή τους.   
 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον 52 ηµερών, 
από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της ∆ιακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 32 (παρ.2,5 
και 6) του Π.∆.60/2007. 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), 
στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και στο Π.∆. 60/2007. 
 
Η παρούσα εστάλη στην εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις ....../...../2016. 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

..../07/2016 …./07/2016 …./07/2016 
& ΩΡΑ 15:00 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-
2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
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Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις ......./08/2016 ώρα 11:00, 
όπως περιγράφεται στο άρθρο 21, της παρούσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο : Προϋπολογισµός   
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 960.000,00 €  
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  24%  για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών  σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη.  
 
Η δαπάνη των εργασιών θα βαρύνει τους Κ.Α: 10.6263.0002, 10.6671, 15.6263.0005, 
15.6671, 20.6263.0005, 20.6671.0005, 25.6263.0005, 25.6671, 35.6263, 35.6671, 
70.6263, 70.6671 του προϋπολογισµού, η οποία και επιµερίζεται ως ακολούθως: το πόσο 
των €120.000,00€ θα βαρύνει τις πιστώσεις στο Ο.Ε. 2016, .το ποσό των  €420.000,00 θα 
βαρύνει τις πιστώσεις αντίστοιχα των Ο.Ε. 2017 & 2018.   
 
Οι πιστώσεις που θα καλύψουν τη σχετική δαπάνη προέρχονται από ίδιους πόρους και 
ανταποδοτικά τέλη. 
 
Επειδή η προσµέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της 
παρούσης δεν περιλαµβάνει ποσότητες των επιµέρους ανταλλακτικών-υλικών & εργασιών, 
αλλά µόνο την κατ’ εκτίµηση δαπάνη του συνόλου των οµοειδών ανταλλακτικών-υλικών, 
εργασιών για κάθε όχηµα, πλαίσιο ή υπερκατασκευή για κάθε µήνα, για ένα έτος και το 
γενικό σύνολο, σύµφωνα µε το Άρθρο 3 παρ 9 του π.δ 28/80.   
 
ΑΡΘΡΟ 3° : ∆εκτοί στο διαγωνισµό 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τις σχετικές εγκαταστάσεις (συνεργεία ή 
εργαστήρια) επισκευής οχηµάτων-µηχανηµάτων έργου ή των µηχανικών µερών τους. Οι 
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν 
ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των  προσφορών, ούτε καθ’όλη τη διάρκεια της σύµβασης, 
ανασφάλιστο προσωπικό. 
    
Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 
(Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από 
πιστοποιηµένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ – 
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την παρακάτω 
διαδικασία εγγραφής: 
 
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον 
σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας 
τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του)  ταυτοποιούµενοι 
ως εξής: 
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται  µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 
Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 
τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 
σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
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- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση 
στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες 
συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο 
Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του Π.∆. 60/2007, και σύµφωνα 
µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού 
φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή 
εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη 
µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

• Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
µέσω του Συστήµατος. 

• Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα 
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης 
λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασµού του. 

 
ΑΡΘΡΟ 4° : Αναθέτουσα αρχή 

4.1 Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ (στο εξής ∆ΗΜΟΣ), 
4.1.1.  Η ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος, Άγιος 
Στέφανος,  Τ.Κ. 14 565 Ελλάδα, Τηλέφωνο:  +30 213-2030600-1, Φαξ :+30 
2132030630,  ∆ικτυακός Τόπος : www.dionysos,gr 
 
 ΑΡΘΡΟ 5° : Συµβατικά στοιχεία 
Συµβατικά στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι :  
Α) Η παρούσα διακήρυξη  
Β) Τεχνική Έκθεση 
Γ) Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων  
∆) Οι τεχνικές προδιαγραφές  
Ε) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός  
Στ) Ενδεικτική λίστα εργασιών  επισκευής και συντήρησης οχηµάτων  
Ζ) Κατάσταση οχηµάτων ∆ΗΜΟΥ 
Η) Η προσφορά του διαγωνιζοµένου 
Θ) Τα από το διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά στοιχεία που θα δοθούν µε την προσφορά. 

 
Άρθρο 6ο  : Αντικείµενο του διαγωνισµού 
6.1 Αντικείµενο των ζητούµενων υπηρεσιών, για όλα τα οχήµατα, υπερκατασκευές και 

µηχανήµατα που περιλαµβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης είναι: 
• αποκατάσταση κάθε έκτακτης βλάβης, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων 

ανταλλακτικών, 
• παρακολούθηση, προγραµµατισµός και υλοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων 

συµπεριλαµβανοµένου των αναγκαίων αναλωσίµων και ανταλλακτικών,  
• προµήθεια καινούργιων και εργασία αντικατάστασης ελαστικών δύο (2) φορές κατά 

τη διάρκεια της σύµβασης,  
• αποκατάσταση βλαβών ελαστικών, 
• εφοδιασµό συγκεκριµένων αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου που 

κινητοποιούνται κατά τους χειµερινούς µήνες στην αντιµετώπιση χιονοπτώσεων – 
παγετού µε αλυσίδες χιονιού. 

 
∆εν περιλαµβάνονται στο αντικείµενο της παρούσας τα παρακάτω: 

• ασφάλιση οχηµάτων και έξοδα ΚΤΕΟ, 
• δαπάνες για αποκατάσταση βλαβών που τυχόν θα προκληθούν από ατύχηµα,  
• δαπάνες µετασκευών για αλλαγή χρήσης οχηµάτων,  
• δαπάνες για αποκατάσταση ζηµιών από πυρκαγιά, κ.α. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι περιλαµβάνονται στο αντικείµενο της ανάθεσης οι δαπάνες 
αποκατάστασης ζηµιών φανοποιείας που επιδρούν στην ασφαλή χρήση και λειτουργικότητα 
του οχήµατος, π.χ. σπασµένο παρµπρίζ, σπασµένος καθρέφτης, σπασµένο φανάρι, κλπ. 
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Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα καταθέσουν προσφορές µε τις οποίες επί ποινή 
αποκλεισµού θα αναλαµβάνουν το σύνολο των απαιτούµενων εργασιών της παρούσας  
µελέτης για την επισκευή και συντήρηση της κατηγορίας των οχηµάτων, µηχανηµάτων 
έργου ή υπερκατασκευών του προϋπολογισµού που θα καταθέσουν προσφορά και σε καµία 
περίπτωση για τη συντήρηση και επισκευή µεµονωµένων µηχανικών µερών ή µεµονωµένων 
οχηµάτων κάθε κατηγορίας. 
 
Αναλυτικά: 
 
6.1.1. Αποκατάσταση Έκτακτης Βλάβης (αφορά στις Οµάδες Α – ∆ του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού) 
 
Τα οχήµατα του ∆ήµου παρουσιάζουν λόγω της χρήσης τους πληθώρα προβληµάτων όπως: 
φθορές στον κινητήρα, στο κιβώτιο ταχυτήτων, στο σύστηµα πέδησης και ανάρτησης, στα 
ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά συστήµατα, στα υδραυλικά και ελαιοδυναµικά κυκλώµατα, στις 
υπερκατασκευές και στα κουβούκλια, µέρη φανοποιίας, κλπ. 
 
Με τον όρο αποκατάσταση βλαβών εννοούµε τη διαδικασία:  

• παραλαβής του οχήµατος (είτε από το Αµαξοστάσιο είτε από οποιοδήποτε σηµείο 
εντός του ∆ήµου καθώς και κατά µήκος της διαδροµής έως το ΧΥΤΑ), 

• µεταφοράς του στις εγκαταστάσεις του αναδόχου µε έξοδα του αναδόχου, 
• αποκατάστασης της βλάβης, δηλαδή τη γενική φανοποιεία, τη γενική επισκευή των 

µηχανικών µερών, τη γενική επισκευή της υπερκατασκευής, τη βαφή ολόκληρου 
του οχήµατος σε χρώµα της επιλογής του ∆ήµου, πλύσιµο των οχηµάτων κατά την 
διάρκεια αποκατάσταση της βλάβης τους, και  

• επιστροφής του οχήµατος στο ∆ηµοτικό Αµαξοστάσιο, έτοιµου σε πλήρη λειτουργία. 
•  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κινητή µονάδα συνεργείου για να επεµβαίνει όλες τις 
εργάσιµες ώρες και ηµέρες για έκτακτες αποκαταστάσεις βλαβών. 
Για τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες θα φέρει µόνο την υποχρέωση µεταφοράς του 
οχήµατος στο συνεργείο αποκατάστασης της βλάβης. 
 
Το κόστος των απαιτούµενων ανταλλακτικών ενσωµατώνεται στο κόστος επισκευής και 
βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιµοποιεί ο 
κατασκευαστής του οχήµατος ή εφάµιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΚ αριθ. 
1400/2002 ή του αναθεωρηµένου 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι 
µεταχειρισµένα) και θα καλύπτονται από εγγύηση. 
 
Τυχόν επιπλέον βλάβες οι οποίες θα προκύπτουν κατά την αποκατάσταση των βλαβών  θα 
αποκαθιστώνται χωρίς επιπλέον χρέωση, ώστε το όχηµα να παραδίδεται έτοιµο προς πλήρη 
και ασφαλή λειτουργία. 
 
Επίσης ο ανάδοχος θα προµηθεύσει µία φορά για κάθε έτος της σύµβασης (συνολικά 2 
φορές) συγκεκριµένα αυτοκίνητα του ∆ήµου, τα οποία αναφέρονται στην Τεχνική 
Περιγραφή,  µε αλυσίδες χιονιού. 
 
 
6.1.2. Προληπτικές Συντηρήσεις και Αποκατάσταση νέων Βλαβών (αφορά στις 
Οµάδες Α – ∆ του ενδεικτικού προϋπολογισµού). 
 
Η παρακολούθηση, ο προγραµµατισµός και η υλοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων 
και ρυθµίσεων, καθώς επίσης η αποκατάσταση των βλαβών που θα προκύπτουν θα γίνεται 
από το τεχνικό προσωπικό του αναδόχου σε συνεργασία µε το Γραφείο Κίνησης του ∆ήµου. 
 
Η αναγκαιότητα της προληπτικής συντήρησης (επιθεώρηση, προγραµµατισµός 
συντηρήσεων και επισκευές των οχηµάτων µε τα απαιτούµενα ανταλλακτικά) σχετίζεται µε 
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την απαίτηση για αύξηση του χρόνου λειτουργίας του εξοπλισµού µέσω της καθιέρωσης 
ενιαίου και συστηµατικού προγράµµατος συντήρησης, καθώς αυτή κρίνεται απαραίτητη 
λόγω της γήρανσης του εξοπλισµού και των σωρευτικών προβληµάτων που αυτή προκαλεί.  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε καθηµερινή βάση το αναγκαίο προσωπικό για τη 
διενέργεια του ελέγχου και προγραµµατισµού των συντηρήσεων, ώστε να διατηρείται σε 
ικανοποιητικό επίπεδο (όπως αναφέρεται και παρακάτω) ο αριθµός των διαθέσιµων 
οχηµάτων. 
 
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνονται από τον ανάδοχο θα είναι: συντηρήσεις και 
επισκευές πλαισίων και υπερκατασκευών, δηλαδή κινητήρων, συστηµάτων πέδησης, 
ανάρτησης, µετάδοσης κίνησης, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συστηµάτων, υδραυλικών 
και εν γένει ελαιοδυναµικών συστηµάτων και οποιαδήποτε άλλη επέµβαση απαιτείται για 
την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία των οχηµάτων.  
 
Τα οχήµατα θα πλένονται µε ευθύνη του αναδόχου, στο χώρο του συνεργείου του 
αναδόχου κάθε φορά που  ελέγχονται.  
Συγκεκριµένα ο ανάδοχος θα διενεργεί (απαραιτήτως) προληπτική συντήρηση κάθε 
οχήµατος.   

• Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές πλαισίων και φέρουσας κατασκευής οχηµάτων 
µετά των παρελκόµενων διατάξεων και µηχανισµών αυτών. 

• Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές υπερκατασκευών, ενισχυτικών πλαισίων, 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των µηχανισµών και συστηµάτων που διέπουν την 
απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

• Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστηµάτων ανάρτησης, µε όλα τα παρελκόµενα 
αυτών. 

• Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές υδραυλικών και ελαιοδυναµικών συστηµάτων 
οχηµάτων, υποσυστηµάτων, µηχανισµών και παρελκοµένων αυτών (µέλη 
µηχανισµού, αρθρώσεις, έµβολα, γάντζοι, κυκλώµατα πάσης φύσεως, χειριστήρια, 
ασφάλειες, κ.λ.π.). 

• Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές χειριστηρίων, οργάνων ελέγχου, αυτοµατισµών 
πάσης φύσεως, σχετικών µε τη λειτουργία των οχηµάτων, εντός του θαλάµου 
οδήγησης και σε όποια άλλη θέση βρίσκονται. 

• Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστηµάτων πέδησης και των παρελκοµένων 
αυτών (υλικά τριβής, επιφάνειες πέδησης, υδραυλικό κύκλωµα πέδησης, κλπ). 

• Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστηµάτων κλιµατισµού, ελέγχου και διάχυσης 
αέρα στο θάλαµο οδήγησης. 

• Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές κινητήρων και των παρελκόµενων αυτών. 
• Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστηµάτων µετάδοσης κίνησης και των 

παρελκοµένων αυτών (συµπλέκτης, κιβώτιο ταχυτήτων, καντράν, διαφορικό κα.) 
• Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστηµάτων οδηγήσεως και των παρελκόµενων 

αυτών (τιµόνι, κρεµαγιέρα, κυκλώµατα, σύνδεσµοι, κ.τ.λ.) 
• Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

διατάξεωνκαι οργάνων, συµπεριλαµβανοµένων των ταχογράφων, καθώς και των 
παρελκόµενων αυτών. 

 
Στη µελέτη επισυνάπτεται αναλυτικός µεν, ενδεικτικός δε, Πίνακας όλων των εργασιών που 
περιλαµβάνονται. 
 
Στα αντικείµενα της αποκατάστασης βλαβών και της προληπτικής συντήρησης που 
αναλαµβάνει ο ανάδοχος, συµπεριλαµβάνεται και η τοποθέτηση οιουδήποτε ανταλλακτικού 
(αναλώσιµου ή µη), τόσο για τα πλαίσια όσο και για τις υπερκατασκευές.  
 
Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιµοποιεί ο 
κατασκευαστής του οχήµατος ή εφάµιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΚ αριθ. 
1400/2002 ή του αναθεωρηµένου 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι 
µεταχειρισµένα) και το κόστος τους θα βαρύνει τον ανάδοχο.  
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Ρητή υποχρέωση είναι η έγκαιρη παραγγελία και ύπαρξη / διατήρηση επαρκούς αποθέµατος 
ανταλλακτικών έτσι ώστε όλες οι απαιτούµενες εργασίες να γίνονται απρόσκοπτα και χωρίς 
καµία καθυστέρηση ή έλλειψη. 
 
Στον εβδοµαδιαίο γενικό έλεγχο - συντήρηση θα διενεργούνται όλες οι προβλεπόµενες από 
τα τεχνικά εγχειρίδια και οδηγίες του κατασκευαστή συντηρήσεις, ρυθµίσεις, καθώς και οι 
προγραµµατισµένες στη διάρκεια της εβδοµάδας ενέργειες για την αποκατάσταση των 
αναγκαίων επισκευών που η αντιµετώπισή τους ήταν ανέφικτη ή δεν είχε κριθεί επείγουσα. 
 
Στον µηνιαίο γενικό έλεγχο θα εκτελούνται όλες οι συντηρήσεις και έλεγχοι που 
προβλέπονται από τον κατασκευαστή και θα αντιµετωπίζονται όσα εκ των προβληµάτων 
παρέµεναν, τυχόν, σε εκκρεµότητα από τα προηγούµενα επίπεδα συντηρήσεων. 
 
Η εκτέλεση των ζητούµενων εργασιών θα γίνεται από το εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό 
του αναδόχου. 
 
Το πρόγραµµα µε τις λεπτοµέρειες συντήρησης για κάθε µήνα θα καταρτίζεται αρχικά από 
τον ανάδοχο, µε γνώµονα την επίτευξη της βέλτιστης διαθεσιµότητας (ειδικά τις ηµέρες 
αιχµής) και αξιοπιστίας του εν λόγω εξοπλισµού, µε την ελάχιστη δυνατή όχληση της 
λειτουργίας του ∆ήµου.  
Κατόπιν υποβάλλεται στο Γραφείο Κίνησης, που είναι αρµόδιο για την επίβλεψη των 
επισκευών συντήρησης οχηµάτων, το οποίο το εγκρίνει ως έχει ή προτείνει τροποποιήσεις. 
 
Στο αντικείµενο των ζητουµένων υπηρεσιών εντάσσεται και η υποχρέωση του αναδόχου να 
υποβάλει εγκαίρως, έγγραφες επισηµάνσεις στο Γραφείο Κίνησης για τυχόν έκτακτες 
παρεµβάσεις που απαιτούνται.  
 
Στον καθηµερινό γενικό έλεγχο καλής λειτουργίας, εντάσσεται η υποχρέωση του αναδόχου 
να εντοπίζει έγκαιρα οποιαδήποτε οπτική ή ακουστική ένδειξη δυσλειτουργίας.  
Σε περίπτωση αναγκαιότητας άµεσης διακοπής της λειτουργίας του οχήµατος ενηµερώνει 
και προγραµµατίζει τον χρόνο παρέµβασης για την πρόληψη εκδήλωσης βλάβης.  
 
Στόχος των ζητούµενων υπηρεσιών, είναι η διοργάνωση και υλοποίηση αποτελεσµατικού 
συστήµατος τεχνικής υποστήριξης των οχηµάτων του ∆ήµου, το οποίο να δύναται να 
παρέχει τα απαιτούµενα ποιοτικά αποτελέσµατα στο µικρότερο δυνατόν χρόνο, µε σκοπό 
την έγκαιρη αποκατάσταση ενδεχόµενων βλαβών και τη διατήρηση του βέλτιστου βαθµού 
διαθεσιµότητας του εξοπλισµού έναντι σταθερού και αµετάβλητου µηνιαίου τιµήµατος ανά 
όχηµα για τη διάρκεια της σύµβασης (27 µήνες). 
 
Μέτρο απόδοσης των παρερχοµένων υπηρεσιών είναι το επίπεδο διαθεσιµότητας των 
οχηµάτων ανά είδος όπως αυτά καταγράφονται στον σχετικό πίνακα της Τεχνικής 
Περιγραφής. 
 
Γενικά, για κάθε είδος ανάλογα µε την χρήση του οχήµατος (απορριµµατοφόρα , φορτηγά, 
επιβατικά, κλπ.), αλλά και για το σύνολο των 115 οχηµάτων θα πρέπει ανά πάσα στιγµή να 
είναι διαθέσιµο το 90% αυτών.  
 
Το ίδιο ποσοστό ισχύει και για κάθε οµάδα οχηµάτων του προϋπολογισµού, δηλαδή  
πλαίσια, µηχανήµατα, επιβατικά – δίκυκλα – ηµιφορτηγά, υπερκατασκευές. 
 
Ο αριθµός των διαθέσιµων ανά πάσα στιγµή οχηµάτων όπως ορίζεται στην παρούσα 
συγγραφή δύναται να µεταβληθεί µόνο σε ειδική περίπτωση και µετά από τη σύµφωνη 
γνώµη της Υπηρεσίας και µόνο κατά την περίοδο αποκατάστασης των υφιστάµενων 
φθορών του εξοπλισµού, µετά από τεκµηριωµένη αναφορά του προσφέροντα τις υπηρεσίες 
σε σχέση µε το πρόγραµµα συντηρήσεως που θα εφαρµόσει και το αντίστοιχο 
χρονοδιάγραµµα εργασιών. 
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Στην εξαιρετική αυτή περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να αντικαταστήσει τα επιπλέον 
οχήµατα που παραµένουν εκτός λειτουργίας µε άλλα δικά του αντιστοίχων δυνατοτήτων. 
 
Στο αντικείµενο των υπηρεσιών εντάσσεται η υποχρέωση του αναδόχου να: 
• ενηµερώνει άµεσα (εγγράφως) τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και το Γραφείο Κίνησης 

στις περιπτώσεις που λόγω εξαιρετικά σοβαρής αιτίας η διαθεσιµότητα του εξοπλισµού 
θα πέσει κάτω του 85% (αναφέροντας το ύψος της µειωµένης διαθεσιµότητας όσο και 
την αναµενόµενη διάρκεια αυτής) ώστε να ληφθούν έγκαιρα µέτρα αντιµετώπισης, 

• συντάσσει και τηρεί κατάλληλο ηµερολόγιο των σηµείων επιθεωρήσεων, συντηρήσεων 
και επισκευών, το οποίο θα είναι διαθέσιµο στον τόπο του έργου και θα 
συνυπογράφεται, καθηµερινώς, από τον τεχνικό του αναδόχου και τον αρµόδιο του 
Γραφείου Κίνησης (Επιβλέπουσα Υπηρεσία), 

• υποβάλλει στο Γραφείο Κίνησης, στις αρχές κάθε εβδοµάδας, έκθεση µε τα 
αποτελέσµατα της προηγούµενης εβδοµάδας και τον αναλυτικό προγραµµατισµό των 
προβλεποµένων συντηρήσεων και επεµβάσεων της εποµένης, 

• υποβάλλει στο Γραφείο Κίνησης µηνιαία συνοπτική τεχνική έκθεση µε τις κύριες 
επεµβάσεις και τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων και ελέγχων που διενήργησε, που 
θα συνοδεύει τον σχετικό Λογαριασµό, 

• συντάσσει και υποβάλλει προς το Γραφείο Κίνησης έγγραφα, για την έγκαιρη 
προειδοποίηση του ∆ήµου από επικείµενες σοβαρές βλάβες ή δυσλειτουργίες εξ 
οιασδήποτε εντοπιζόµενης αιτίας, µε στόχο την πρόληψή τους, 

• τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο (βάση δεδοµένων) µε όλα τα οχήµατα που επισκευάζει -
συντηρεί και στο οποίο να καταγράφονται (µε κωδικούς κατασκευαστή και το κόστος 
τους) όλα τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά -υλικά για κάθε επισκευή ή συντήρηση. 
Το αρχείο αυτό θα είναι διαθέσιµο ανά πάσα στιγµή στο Γραφείο Κίνησης το οποίο θα 
έχει τη δυνατότητα αντιγραφής και επεξεργασίας των δεδοµένων. 

 
Στις προσφερόµενες τιµές επισκευών, προγραµµατισµού και ελέγχου της προληπτικής 
συντήρησης περιλαµβάνονται και τα τυχόν ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν και 
ενσωµατώνονται στις εργασίες.  
 
Κατά τη διαδικασία των εργασιών, οποιαδήποτε ανταλλακτικά χρειασθούν θα 
καταγράφονται πριν τοποθετηθούν επί του οχήµατος ή του µηχανικού µέρους που 
επισκευάζεται, θα ελέγχονται από την αρµόδια επιτροπή (Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής 
Εκτέλεσης Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων και Οχηµάτων του ∆ήµου) της 
Υπηρεσίας (άρθρο 67 του Π∆28/80) και η αξία τους θα περιλαµβάνεται στο τίµηµα της 
σύµβασης. 
 
Ο ανάδοχος µετά την πιστοποίηση των εργασιών του θα εκδίδει τιµολόγιο παροχής 
υπηρεσιών, όπου θα αναγράφονται τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά. 
 
Σε περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών, οι οποίες απαιτούν την επέµβαση οδικής βοήθειας ή 
περισυλλογής ακινητοποιηµένου οχήµατος, ο ∆ήµος µπορεί να ζητήσει την τεχνική 
υποστήριξη του αναδόχου χωρίς καµιά προσαύξηση του συµβατικού οικονοµικού 
αντικειµένου. 
 
Επίσης σε περιπτώσεις έκτακτων επισκευών ο ανάδοχος δε θα προβαίνει στην 
αποσυναρµολόγηση των προς επισκευή µερών, στη 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 του Γραφείου Κίνησης και της 
αρµόδιας Επιτροπή Γνωµοδότησης Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων και 
Οχηµάτων του ∆ήµου.  
 
Σε κάθε έκτακτη περίπτωση επισκευής, εφόσον αυτό θεωρείται σκόπιµο από την Υπηρεσία, 
ο ανάδοχος θα συντάσσει Τεχνική Έκθεση, η οποία θα προσυπογράφεται και από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά: 
• η αρχική διάγνωση της βλάβης, έτσι όπως αυτή συνοδεύει το προς 



10 

επισκευή µηχανικό µέρος από το Γραφείο Κίνησης, 
• η ακριβής διάγνωση της βλάβης έτσι όπως αυτή διαπιστώνεται από 

τον ανάδοχο και το Γραφείο Κίνησης και την αρµόδια Επιτροπή Γνωµοδότησης 
Συντήρησης και Επισκευής των  Αυτοκινήτων και Οχηµάτων του ∆ήµου (Επίβλεψη) 
κατά τον λεπτοµερή έλεγχο του µηχανικού µέρους, 

• οι αιτίες που προκάλεσαν τη βλάβη, 
• η προτεινόµενη λύση αποκατάστασης της βλάβης µε έµφαση στην 

αντικατάσταση ή επισκευή των διαφόρων υποσυνόλων που απαρτίζουν το εκάστοτε 
µηχανικό µέρος. Θα γίνεται αναφορά αν η προτεινόµενη αυτή λύση µπορεί να 
εκτελεστεί σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή ή 
παρουσιάζει διαφοροποιήσεις. Για κάθε ανάλογη περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται 
και η σχετική αιτιολόγηση. 

 
6.1.3. Προµήθεια καινούργιων Ελαστικών και Εργασία Αντικατάστασης (αφορά στην Οµάδα 
Ε του ενδεικτικού προϋπολογισµού) 
 
Ο ανάδοχος θα αντικαταστήσει κατ’ ελάχιστον κατά τη διάρκεια της σύµβασης από 2 φορές 
τα ελαστικά των απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων (14 αυτοκίνητα, 1 τράκτορας και 2 
presscontainers) και των λεωφορείων (5 οχήµατα) µε ελαστικά εργοστασιακής 
τοποθέτησης. 
 
Η Υπηρεσία µπορεί, εναλλακτικά, να ζητήσει την αντικατάσταση ελαστικών σε κάποια άλλα 
οχήµατα του στόλου αντί στα ανωτέρω οχήµατα. 
 
Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει όποιο ελαστικό οποιουδήποτε οχήµατος / 
µηχανήµατος του στόλου του ∆ήµου καταστραφεί και δεν δύναται να επισκευαστεί. 
 
6.1.4. Συντήρηση Ελαστικών (αφορά στην Οµάδα Ε του ενδεικτικού προϋπολογισµού) 
 
Ο ανάδοχος θα διαθέτει κινητό συνεργείο προκειµένου να επισκευάζει στο 

Αµαξοστάσιο του ∆ήµου ή στο δρόµο, σε περίπτωση που το όχηµα δεν µπορεί να 
µετακινηθεί, οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ελαστικού ήθελε συµβεί. 

 
6.2.Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν µία ή περισσότερες κατηγορίες 

οχηµάτων του προϋπολογισµού της µελέτης υπ’ αριθµ. 14/2016 και για το 
σύνολο των εργασιών που περιλαµβάνονται σε αυτές. Αναλυτικά: 

 

ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (σε χιλ. €) 

Α ΠΛΑΙΣΙΑ 217.350,00 
Β ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 121.500,00 

Γ 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ -∆ΙΚΥΚΛΑ-ΤΡΙΚΥΚΛΑ 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 
129.060,00 

∆ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 207.090,00 
Ε ΕΛΑΣΤΙΚΑ  99.193,55 

 
6.3 Εναλλακτικές προσφορές-αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που 

υποβληθούν δεν λαµβάνονται υπ' όψη. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο : Προσφορές 
1. ∆ιευκρινίζεται ότι, καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισµός ποσότητας 

εργασιών ή υλικών-ανταλλακτικών, επειδή η προσµέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη 
από τη φύση της σύµβασης  (λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων βλαβών προς 
επισκευή του κάθε οχήµατος ξεχωριστά). 
Για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παρούσας διακήρυξης δεν 
περιλαµβάνει ποσότητες επιµέρους εργασιών ή υλικών-ανταλλακτικών, αλλά µόνο κατ’ 
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εκτίµηση τη δαπάνη µηνιαίου κόστους για κάθε όχηµα, µηχάνηµα έργου ή 
υπερκατασκευής για το σύνολο  των εργασιών και υλικών-ανταλλακτικών     

2. Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία και ώρα 
λήξης του διαγωνισµού δε λαµβάνονται υπόψη. 

3. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, θα είναι απαράδεκτη και δεν 
λαµβάνεται υπόψη. 

4.  Προσφορές, που  κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού είναι ελλιπείς, υπό αίρεση 
ή συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού, 
δεν λαµβάνονται υπόψη. 

5.  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής στα ποσοστά έκπτωσης (επί τοις εκατό) 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ή σε περίπτωση παράτασής τους, 
απορρίπτονται.    

6.  Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 
7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της µελέτης απορρίπτεται. 
8. ∆εν απορρίπτεται προσφορά  εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως 

επουσιώδεις. 
9. Απορρίπτονται προσφορές εταιριών που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της 

∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 
ετών. 

10.Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον πεντάµηνη. 
11.Οικονοµικοί όροι των διαγωνιζοµένων δε γίνονται δεκτοί. 
12.Ο διαγωνιζόµενος µε την προσφορά του, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε 
γίνονται αποδεκτές διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή απόκρουση των όρων της διακήρυξης 
ή της προσφοράς. 

   ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή 
διαγωνισµού είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφό της. Στην περίπτωση αυτή η 
παροχή διευκρινίσεων από τον προσφέροντα είναι υποχρεωτική και δε θεωρείται 
αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των προσφερόντων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον 
ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίσει η Επιτροπή διαγωνισµού. Οι απαντήσεις αυτές 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της προσφοράς. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σηµεία που ζητήθηκαν.  

 
Άρθρο 8°: Ορισµοί 
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν  
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια : 
∆ηµοπρατούσα Αρχή / Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) : Ο ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ο οποίος 
διακηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό, στον οποίο θα υποβληθούν οι προσφορές και ο οποίος 
θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο την σύµβαση για την εκτέλεση του έργου. 
Εργοδότης / Κύριος του Έργου / Υπηρεσία : Ο ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Φορέας της προµήθειας : Ο ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Προϊσταµένη Αρχή : Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ. Η Προϊσταµένη 
Αρχή είναι ο αρµόδιος φορέας που αποφαίνεται δικαιολογηµένα έναντι τυχόν 
προδικαστικών προσφυγών που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόµενο για 
παράνοµη πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής στα πλαίσια του παρόντος 
διαγωνισµού και αρµόδια για την κατακύρωση του διαγωνισµού. 
Αρµόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών : Χαράλαµπος Μυλωνάς, υπάλληλος 
του ∆ΗΜΟΥ, όπου παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες, στο τηλέφωνο : 213-2030623, fax: 213-2030630, e-mail: 
milonas@dionysos.gr.  
Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ » 
∆ιακήρυξη : Το παρόν έγγραφο µε τα τεύχη του που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους 
διαγωνιζόµενους/συµµετέχοντες/προσφέροντες από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την 
περιγραφή του αντικειµένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες 
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διενεργείται ο ∆ιαγωνισµός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιµη από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού: Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των 
προσφορών  συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συστήνεται και 
συγκροτείται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ΗΜΟΥ. 
Προσφέρων ή Συµµετέχων ή ∆ιαγωνιζόµενος : Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε 
σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. 
Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόµενου) : Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την 
προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - 
που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά 
εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση 
ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τα µέλη της ένωσης / 
κοινοπραξίας. 
Ανοικτός ∆ιαγωνισµός ή Ανοικτή ∆ιαδικασία : Η διαδικασία ανάθεσης µιας δηµόσιας 
σύµβασης προµήθειας/Υπηρεσίας στην οποία µπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε 
ενδιαφερόµενος (άρθρο 2 §11α Π∆60/07), ο οποίος πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 
Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά : Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που έχουν 
υποβληθεί από ένα Προσφέροντα ή Συµµετέχοντα ή ∆ιαγωνιζόµενο, σύµφωνα µε την 
διακήρυξη, για την συµµετοχή του στη διαδικασία του ∆ιαγωνισµού. 
Ανάδοχος : Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα 
Αρχή για την υλοποίηση της προµήθειας, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που 
περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη και στοιχεία. 
Κατακύρωση : Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία εγκρίνεται η επιλογή του 
Αναδόχου για την υλοποίηση της  προµήθειας/Υπηρεσίας και η οποία κοινοποιείται στον 
υποψήφιο ανάδοχο. 
Σύµβαση : Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για 
την υλοποίηση της προµήθειας/Υπηρεσίας, η οποία καταρτίζεται µετά την κοινοποίηση της 
Απόφασης Κατακύρωσης. 
Συµβατικά τεύχη : Τα τεύχη της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και 
περιλαµβάνουν την παρούσα διακήρυξη τις σχετικές µελέτες και την Οικονοµική και 
Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 
Υπεύθυνη ∆ήλωση : Εννοείται δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συµµετέχοντος, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής 
αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Οι ζητούµενες από την 
∆ιακήρυξη Υπεύθυνες ∆ηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες, υπογράφονται ψηφιακά από 
τους συµµετέχοντες και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
Άρθρο 9°: ∆ιάθεση Τευχών - Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
 9.1  Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα 

του ∆ήµου στη διεύθυνση: www.dionysos.gr., στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. και στην διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. Πληροφορίες: τe-mail: 
milonas@dionysos.gr.  

9.2. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται 
µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των 
ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 
Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν 
εξετάζονται. 

 
Επισηµαίνεται ότι τα αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών και 
διευκρινίσεων για το περιεχόµενο της ∆ιακήρυξης µπορούν να υποβληθούν µέχρι και 
την ...../....../2016 και ώρα 15.00. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει στις 
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διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος µέχρι τις 
...../..../2016, στο δικτυακό τόπο του ∆ιαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 
 Άρθρο 10°: ∆ηµοσίευση της προκήρυξης 
10.1. Η προκήρυξη του διαγωνισµού όπως ορίζεται από το άρθρο 29 του Π.∆. 60/07, θα 

αποσταλεί προς δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης και 
σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ανωτέρω Π.∆. η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των 
προσφορών ανέρχεται σε τουλάχιστον 52 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της 
προκήρυξης του διαγωνισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για δηµοσίευση, θα αποσταλεί 
ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 32 παρ.5 του Π.∆.60/07 και  για τα 
πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου www.kifissia.gr. 

10.2. Επίσης η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαύγεια, θα 
δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 
Κυβέρνησης, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες και σε δύο νοµαρχιακές 
εφηµερίδες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3548/07. Παράλληλα, θα 
τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου µε πρακτικό τοιχοκόλλησης. 

10.3. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της προκήρυξης της δηµοπρασίας, αρχικής και 
επαναληπτικής του συνόλου των δηµοσιεύσεων, που προβλέπονται από το Ν. 
3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τους διαγωνιζόµενους που 
ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων 
παραστατικών. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο : Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 
11.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α’), στο 
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β’) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆ 60/07 και συµπληρωµατικά στο Π.∆. 28/1980. 

11.2. Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
  (α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 

προσφορά» και ( 
  β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
  *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο Σύστηµα. 
 
Τρόπος Σύνταξης Τεχνικών Προσφορών 
 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το Αµαξοστάσιο του ∆ήµου (διεύθυνση: 
Μεγάλου Αλεξάνδρου & Λακωνίας, Άγιος Στέφανος, 210 81 44 450) αφού αποστείλουν 
σχετική αίτηση και σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήµατα και να 
σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για τις ανάγκες τους. 
 
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 ∆ήµου.  
 
Οι τύποι των οχηµάτων όπως αναγράφονται προέρχονται από τις άδειες κυκλοφορίας τους. 
 
Προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης κάθε προσφοράς, κάθε 
διαγωνιζόµενος, κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς του, είναι υποχρεωµένος να 
συµπεριλάβει, κατ' ελάχιστο, τις ενότητες που αναφέρονται παρακάτω.  
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Σηµειώνεται ότι η παράθεση των παρακάτω τεχνικών στοιχείων δε θα πρέπει να περιέχει 
ασάφειες και θα είναι κατά το δυνατόν τεκµηριωµένη µε συνοδευτικά έγγραφα, βεβαιώσεις, 
πιστοποιητικά, κλπ.  
 
Ενότητα Α: Πρόγραµµα Εργασιών 
• Ανά όχηµα περιγραφή προγράµµατος εργασιών συνοδευόµενο από χρονοδιάγραµµα, 

(φορτηγά, µηχανήµατα, επιβατικά – δίκυκλα – τρίκυκλα – ηµιφορτηγά, λεωφορεία, 
υπερκατασκευές)  

• Τεκµηρίωση του τρόπου επίτευξης των στόχων αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος 
(δηλ. της διαθεσιµότητας του εξοπλισµού), µέσω του προγράµµατος εργασιών. 

 
Ενότητα Β: Στοιχεία Τεχνικής Οργάνωσης Προσφέροντος 
Θα περιγράφονται, µε τρόπο που να τεκµηριώνεται η επάρκεια και η ποιότητα τους, 
τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
• Οι εγκαταστάσεις που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών: θέση, 

ωφέλιµη επιφάνεια, χωρική διάταξη, περιγραφή αποθηκών ανταλλακτικών, συνεργείων, 
υπαίθριων χώρων, θέση αποκατάστασης τρεχουσών φθορών, κλπ. 

• Ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός και τα βασικότερα εργαλεία-µηχανήµατα που θα 
χρησιµοποιηθούν για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών (είδος, ποσότητα, βασικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά, ηλικία εξοπλισµού, κ.α.) 

• Προγράµµατα (software) προληπτικής συντήρησης οχηµάτων παρόµοιου τύπου µε αυτά 
της παρούσας. 

• Το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας προσφεροµένων υπηρεσιών και περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004. 

• ∆εδοµένου του αντικειµένου της παρεχόµενης υπηρεσίας (το οποίο σχετίζεται µε 
εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης), το σύστηµα διασφάλισης ασφάλειας και 
υγιεινής εργασίας OSHAS 18001:2007. 

• Οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί από τον προσφέροντα, και µπορεί να 
επηρεάσει θετικά την τεχνική αξιολόγησή του. 

 
Ενότητα Γ: Εµπειρία Προσφέροντος  
Θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: 
• Σύντοµη περιγραφή υλοποίησης παλαιοτέρων αναλόγων συµβάσεων µε ιδιωτικούς ή 

δηµόσιους φορείς (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείµενο, κόστος εργασιών, κα.), καθώς 
και αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών, εφόσον υπάρχουν. 

• Αναφορά χρήσης σύγχρονων, καινοτοµικών τεχνικών και σύγχρονης τεχνογνωσίας για 
την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών (εφόσον υπάρχουν) µε σύντοµη περιγραφή των 
σχετικών µεθόδων 

• Αναλυτική αναφορά στη σύνθεση, εµπειρία, εκπαίδευση του διαθέσιµου προσωπικού, µε 
έµφαση στο τεχνικό προσωπικό που θα διεκπεραιώσει τις εν λόγω εργασίες. Από τα 
προηγούµενα στοιχεία θα πρέπει να τεκµηριώνεται η επάρκεια και η αποδεδειγµένη 
ικανότητα διεκπεραίωσης των εν λόγω εργασιών από το προσωπικό που θα διατεθεί για 
το σκοπό αυτό. 

 
Ενότητα ∆: Λοιπά Στοιχεία 
Για τις επισκευές που προβλέπεται να γίνονται στα απορριµµατοφόρα θα πρέπει να δοθεί:  
• Έγγραφη δήλωση όπου θα αναφέρεται, ότι το ωφέλιµο φορτίο (τονάζ) δεν θα έχει 

µεγαλύτερη απόκλιση του ±5% από την κατασκευαστική ικανότητα (επί του νοµίµου) 
µετά την ολοκλήρωση της επισκευής.  

• Έγγραφη εγγύηση για το υδραυλικό σύστηµα, ότι θα επιτυγχάνεται µηδενική απώλεια 
υδραυλικών ελαίων έτσι ώστε να διασφαλίζεται πέραν της καλής λειτουργίας της Υ/Κ 
και η µηδενική επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 

Επίσης µπορεί να γίνει παράθεση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που, κατά την κρίση του 
προσφέροντος, µπορεί να επηρεάσει θετικά την τεχνική αξιολόγησή του. 
 
11.3. Κάθε υποψήφιος µπορεί να υποβάλει διακριτή προσφορά για µία ή 

περισσότερες  κατηγορίες οχηµάτων του προϋπολογισµού της µελέτης και για 
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το σύνολο των εργασιών που περιλαµβάνονται σε αυτές, σύµφωνα µε τους 
όρους υποβολής προσφορών. 

 
Άρθρο 12° :  Περιεχόµενα  (υπο)φακέλου  
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» 
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής 
της προσφοράς δικαιολογητικά, ανά ενότητα όπως αυτές ενδεικτικά προσδιορίζονται από το 
άρθρο 11 της παρούσης  καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 
 
Επιπλέον, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
: 
12.1 . ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως 
και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf  
σύµφωνα µε το N.4155/13(ΦΕΚ/Α’) και το άρθρο 11 της ΥΑ   Π1/2390/13   «Τεχνικές   
λεπτοµέρειες   και   διαδικασίες  λειτουργίας   του   Εθνικού   Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 
 
12.1.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 157 του Ν. 

4281/2014 και το άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf 
και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού 
σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή.   

 
12.1.2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν την 

ηµέρα υποβολής της  προσφοράς τους,  απόφαση, από το οποίο να προκύπτει, ότι  
δεν έχουν καταδικασθεί µε  αµετάκλητη δικαστική 
 i) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, 

ήτοι 
- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 
της 29.1.1998, σελ. 1), 

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης  Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 

του  Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 

των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σελ. 48), 

- νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, 
σελ.  77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 
76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε 
το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

ii) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή 
.pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 
-φυσικά πρόσωπα 
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-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
-διαχειριστές Ε.Π.Ε 
-Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

 
12.1.3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου πριν την  ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις 
της χώρας εγκατάστασης τους και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους. 
Συγκεκριµένα: 
 Για τα φυσικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
 Για τα νοµικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 
διαδικασία 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου 
εκπροσώπου της επιχείρησης. 
 

12.1.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία δηλώνεται ότι : 

- Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης τους  
-  η κατηγορία ή οι κατηγορίες των εργασιών για τις οποίες θα καταθέσει προσφορά - 

η προσφορά καλύπτει το σύνολο των εργασιών ανά κατηγορία  
-  ο χρόνος προσφοράς δεν είναι µικρότερος των πέντε (5) µηνών  
-  τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 
- ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της επιχείρησης από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, 

των Ν.Π.∆.∆. και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
- ∆εν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, για 

αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους. 
- ∆εν έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα & δραστηριότητα. 
- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της 

υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου 
τοµέα, και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

- ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του Π.∆. 60/07 και έχουν παράσχει τις πληροφορίες 
αυτές. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του. 
Η  υπεύθυνη  δήλωση υπογράφεται  ψηφιακά  από  τον  προσφέροντα  και  δεν  απαιτείται  
θεώρηση γνησίου  υπογραφής.  
 
12.1.5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

πως είναι ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές 
Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας), κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς 
τους. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταµεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από 
τον εργοδότη για όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
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στην επιχείρηση  του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που 
είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι 
µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε 
περίπτωση, ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος 
κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, θα προκύπτει κατά 
κανόνα από το καταστατικό και από σχετική κατάσταση-κατά ειδικότητα και 
ασφαλιστικό φορέα – η οποία θα έχει συνταχθεί µε ευθύνη του και θα συνοδεύεται 
από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, περί της ακριβείας των στοιχείων της κατάστασης. 
Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το 
νοµικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, 
εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. 

12.1.6. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
πως είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους. 

 
12.1.7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγραφή τους στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο κατά την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς τους και θα βεβαιώνεται ότι ο αναφερόµενος στο πιστοποιητικό 
εξασκεί επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. (Οι αλλοδαποί 
διαγωνιζόµενοι πιστοποιούνται ως προς την επαγγελµατική τους ιδιότητα µε ότι 
προβλέπει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧΓ του Π∆60/07). 

 
12.1.8. Άδεια λειτουργίας συνεργείου από τον αρµόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για το 

σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων που απαιτούνται ανά οµάδα εργασίας και 
οχηµάτων. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος χρησιµοποιεί συνεργαζόµενο 
συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών θα καταθέσει επίσης αντίγραφο της 
άδειας του συνεργαζόµενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη 
του ότι, σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαµβάνει να εκτελέσει για 
λογαριασµό του αναδόχου τις εργασίες αυτές..  Στην περίπτωση που η προσκόµιση 
της σχετικής άδειας για βάσιµο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόµιση 
ένορκης βεβαίωσης για την αιτιολόγηση της αδυναµίας συνοδευόµενη από 
πιστοποιητικό σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατος και υπό τους όρους που 
προβλέπονται στη σχετική νοµοθεσία. 

 
12.1.9.Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους 

διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 
Επίσης, προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 
υποβληθούν και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το ΦΕΚ 
ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), 
αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων 
τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να 
δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης 
αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική 
µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 
 

12.1.10. Εξουσιοδοτήσεις: Ρητά ορίζεται ότι ο προσφέρων, µόνος του ή από κοινού µε τα 
συνεργαζόµενα ή συµβαλλόµενα µ' αυτόν συνεργεία / Εταιρείες παροχής τεχνικής 
υποστήριξης / Αντιπροσώπους οίκων του εξωτερικού κλπ θα πρέπει να διαθέτει 
επίσηµη εξουσιοδότηση των εκάστοτε κατασκευαστικών οίκων πλαισίων και 
υπερκατασκευών, µηχανηµάτων έργων, οχηµάτων  για όλες τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες που καλύπτονται µε την παρούσα 

  
Ως απόδειξη της τεχνικής του ικανότητας ο κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να 
υποβάλει τα εξής: 
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Α) Να υποβληθεί κατάλογος των εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά την 
προηγούµενη τριετία, συνοδευόµενος από αντίγραφα των τιµολογίων παροχής 
υπηρεσιών ή των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών στα οποία θα αναφέρονται 
και τα αντίστοιχα ποσά. 

 Ελάχιστη απαίτηση: Μία (1) εργασία επιτυχώς ολοκληρωµένη εντός της 
προηγούµενης τριετίας ανάλογης ποσοτικά και ποιοτικά µε το αντικείµενο της 
παρούσας µελέτης για κάθε οµάδα  του προϋπολογισµού που θα υποβάλει προσφορά.  
Οι παραδόσεις (εκτέλεση σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης ανάθεσης και 
εµπρόθεσµες) αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, µε 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή, εάν δε ο 
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν 
είναι δυνατόν, µε απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα που θα συνοδεύεται από 
θεωρηµένο αντίγραφο του τιµολογίου(ων) πώλησης. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, επιτρέπεται 
η µερική κάλυψη της απαίτησης, αρκεί όµως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την 
Ένωση. 
 

Β) Να υποβληθεί το εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό που διαθέτει. Ο 
διαγωνιζόµενος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του 
Ν.1599/1986) όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε τα ονοµατεπώνυµα των εργαζοµένων, τις τεχνικές 
ιδιότητες, το φορέα ασφάλισης και την ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισης τους στην 
επιχείρησή του. Η Επιτροπή διαγωνισµού δύναται να ελέγξει την ορθότητα της 
δήλωσης.  Σε περίπτωση που µετά από έλεγχο διαπιστωθεί µη ορθή δήλωση, τότε η 
προσφορά θα απορρίπτεται και θα ενηµερώνεται ο αντίστοιχος ασφαλιστικός φορέας. 

 Ελάχιστη απαίτηση: Ανάλογη µε το αντικείµενο της σύµβασης (ήτοι ειδικευµένοι 
τεχνίτες όλων των απαιτούµενων ειδικοτήτων µε τους βοηθούς τους ήτοι 
ηλεκτροσυγκολλητές, εφαρµοστές, µηχανοτεχνίτες, ηλεκτροτεχνίτες, βαφείς και 
µηχανικοί αυτ/των. Το τεχνικό προσωπικό αποδεικνύεται, µε ποινή αποκλεισµού, 
µε κατάσταση προσωπικού αρµόδιας αρχής ισχύουσας κατά τον χρόνο υποβολής των 
προσφορών).  

 
Γ) Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κινητό συνεργείο για την εξυπηρέτηση των 

οχηµάτων του ∆ήµου εκτός συνεργείου και σε οποιαδήποτε απόσταση για πλήρη 
αποκατάσταση των βλαβών. Το συνεργείο θα µπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του 
∆ήµου σε όλο το 24ωρο,σε οποιοδήποτε σηµείο και οποιαδήποτε ηµέρα της 
εβδοµάδας Θα δοθεί κινητό τηλέφωνο που θα απαντά σε όλο το 24ωρο και 
οποιαδήποτε µέρα.  

 Ελάχιστη απαίτηση: Να υποβληθούν τα απαραίτητα στοιχεία που θα αποδεικνύουν 
ότι ο προσφέρων τουλάχιστον µία µονάδα κινητού συνεργείου. 

 
∆) Κατάσταση µε όλα τα συνεργαζόµενα συνεργεία  στην οποία θα φαίνεται για  

ποιους τύπους πλαισίων και υπερκατασκευών, µηχανηµάτων έργων, οχηµάτων και για 
ποιες εργασίες θα παρέχουν τις υπηρεσίας τους στον προσφέροντα. Σε περίπτωση 
κάθετης µονάδας, ο διαγωνιζόµενος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση 
(άρθρο 8 του Ν.1599/1986) όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς 
να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την οποία και θα δηλώνει τη 
δυνατότητα της εταιρίας του για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών της οµάδας 
που καταθέτει προσφορά. 

 
Ε) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη από τα συνεργαζόµενα συνεργεία ότι σε περίπτωση 

ανάθεσης της εργασίας αναλαµβάνει να εκτελέσει για λογαριασµό του αναδόχου τις 
εργασίες αυτές..     

 
ΣΤ) Βεβαιώσεις των κατασκευαστών ή των επισήµων αντιπρόσωπων στη χώρα 

µας ότι ο προσφέρων και τα συνεργαζόµενα µε αυτόν συνεργεία διαθέτουν την 
επίσηµη εξουσιοδότηση για τις  επεµβάσεις στα µηχανικά µέρη των όλων πλαισίων και 
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υπερκατασκευών, µηχανηµάτων έργων, οχηµάτων της οµάδας του προϋπολογισµού 
για την οποία θα καταθέσουν προσφορά. 

 
Ζ) Άδεια λειτουργίας συνεργαζόµενων συνεργείων. 
 
12.1.11. Ως απόδειξη για την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του, ο 

κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να υποβάλει τα εξής: 
 

(i) Αντίγραφο ή απόσπασµα των δηµοσιευµένων οικονοµικών ισολογισµών 
της επιχείρησης, στην περίπτωση που η δηµοσίευση των ισολογισµών απαιτείται από 
τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, των 
τριών (3) τελευταίων οικονοµικών χρήσεων που προηγούνται του έτους του 
διαγωνισµού. 
 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δηµοσιευµένους ισολογισµούς 
για τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις, τότε µπορεί να υποβάλει ισοδύναµα λογιστικά 
έγγραφα ή άλλα επίσηµα έγγραφα. Σε περίπτωση µη υποχρέωσης έκδοσης 
ισολογισµών, µπορεί να υποβάλει ισοδύναµα λογιστικά ή άλλα έγγραφα ή 
φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών ∆ηλώσεων. 
 
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά χρονικό 
διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών ισολογισµών, υποβάλλει 
τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν 
κατά το διάστηµα αυτό. 
 
(ii) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης που 
αφορά ειδικότερα το αντικείµενο του διαγωνισµού, κατά τις τρεις (3) προηγούµενες 
του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή 
ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστηµα µικρότερο της ως άνω 
καθοριζόµενης τριετίας, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους 
του κύκλου εργασιών κατά  το διάστηµα αυτό. 
 
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να 
υποβάλει τα ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα µέλη της, 
υπογεγραµµένα δεόντως. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η µερική κάλυψη των 
προϋποθέσεων από τα µέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να καλύπτονται συνολικά. 
 
Ελάχιστη απαίτηση : Το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που πρέπει να καλύπτει ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση προκειµένου να κριθεί 
κατάλληλος, συνίσταται σε µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών (σε παρόµοια ή αντίστοιχα 
µε το προκηρυσσόµενο είδος) για το ανωτέρω διάστηµα, ύψους τουλάχιστον ίσου µε 
του ενδεικτικού προϋπολογισµού για κάθε κατηγορία του προϋπολογισµού που θα 
υποβάλει προσφορά συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση ενώσεων, ο 
µέσος όρος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται από το άθροισµα των γινοµένων του 
ως άνω µέσου ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε ενός εκ των εταίρων της ένωσης επί 
το ποσοστό συµµετοχής τους στην ένωση. 

  
12.1.12.Κάθε συµµετέχων, προκειµένου να αποδείξει την οικονοµική και 

χρηµατοοικονοµική του επάρκεια και τις τεχνικές ή / και επαγγελµατικές του 
ικανότητες στην εκτέλεση παρόµοιων έργων, µπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες 
άλλων φορέων, προς τους οποίους συνδέεται µε άµεσους ή έµµεσους δεσµούς, 
ανεξάρτητα από τη νοµική φύση τους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι όντως βρίσκονται στη διάθεσή του τα µέσα των εν λόγω φορέων που 
είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύµβασης. 
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Υπό την ανωτέρω έννοια, συµµετέχων που δεν πληροί αφ’ εαυτού τις ελάχιστες 
ανωτέρω απαιτήσεις, µπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία άλλων 
φορέων, επί ποινή αποκλεισµού, ως κατωτέρω: 
 

   (i) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 (ή σε περίπτωση αλλοδαπού φορέα, 
κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας), υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο 
του φορέα αυτού, η οποία θα απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην οποία θα 
αναφέρεται ότι στην περίπτωση που ο συµµετέχων καταστεί ανάδοχος, ο φορέας θα 
θέσει στη διάθεσή του, για όλη την καλυπτόµενη από τη σύµβαση χρονική περίοδο, 
τους πόρους και τα µέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύµβασης. 
Η υπεύθυνη δήλωση θα περιλαµβάνει απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία: 
• την πλήρη επωνυµία και διεύθυνση του φορέα, 
• την πλήρη επωνυµία και διεύθυνση του συµµετέχοντα 
• τον αριθµό της διακήρυξης 
• το είδος και την έκταση των πόρων και µέσων που θα τεθούν στη διάθεση 
του συµµετέχοντα για την εκτέλεση της σύµβασης. 
 

   (ii) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 (ή σε περίπτωση αλλοδαπού φορέα, 
κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας), υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο 
του συµµετέχοντα η οποία θα απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην οποία θα 
αναφέρεται ότι ο υποβάλλων προσφορά πρόκειται όντως να κάνει χρήση των 
οποιασδήποτε φύσης µέσων που επικαλείται κατά την καλυπτόµενη από τη σύµβαση 
χρονική περίοδο. 

 
12.1.13 Υπεύθυνη δήλωση για την χιλιοµετρική απόσταση του συνεργείου του 

προσφέροντα  και των τυχόν συνεργαζόµενων συνεργείων από το αµαξοστάσιο του 
∆ήµου ∆ιονύσου Ελάχιστη απαίτηση απόστασης 50km 

 
12.1.14.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ή σε περίπτωση αλλοδαπού φορέα, 

κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας), υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο 
του φορέα αυτού, η οποία θα απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην οποία θα 
αναφέρεται ότι : 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει µε δική του οικονοµική επιβάρυνση και µε 
ασφαλές µέσο µεταφοράς (όπως ορίζει ο νόµος) την µεταφορά του οχήµατος στο 
συνεργείο εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιανδήποτε χρονική στιγµή. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός 3 εργάσιµων ηµερών από την εισαγωγή του 
οχήµατος στο συνεργείο µε εντολή επιθεώρησης όπως υποβάλει γραπτώς στον ∆ήµο 
«∆ελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήµατος» µε αναλυτική περιγραφή της βλάβης  και 
του απαιτούµενου χρόνου επιδιόρθωσης. Κατόπιν της έγκρισης του ∆ελτίου το 
όχηµα επισκευάζεται. 

• Ο ανάδοχος δεσµεύεται όπως κάθε όχηµα - µηχάνηµα έργου µετά το πέρας των 
εργασιών στο χώρο / συνεργείο του και κατόπιν εντολής του ∆ήµου, θα παραδίδεται 
µε ασφαλές τρόπο ή µέσο µεταφοράς (όπως ορίζει ο νόµος) στο επόµενο συνεργείο 
συντήρησής του (π.χ. υπερκατασκευών), εάν απαιτείται κάτι τέτοιο. 

 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf 
και δεν προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή, όπως προβλέπεται για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.  
 
Επί πρόσθετα θα πρέπει να καταθέσουν: 
 
α) Συνεταιρισµοί : Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
β) Ενώσεις προµηθευτών 

1.  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί 
µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για 
κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από 
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς 
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συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και 
εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. 

3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους 
υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται 
από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο 
διοικητής της τράπεζας της Ελλάδος. 

γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
 Επιπλέον τα νοµικά πρόσωπα οφείλουν να υποβάλουν:  

1. Συστατική πράξη, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για 
διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασµα του 
καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε 
και Ε.Ε.) καθώς και την τελευταία τροποποίηση στην οποία θα αναφέρονται οι 
νόµιµοι εκπρόσωποι (για κάθε µορφή εταιρείας). 

2. Οι Α.Ε. πρέπει να υποβάλουν και πρακτικό ∆.Σ. στο οποίο θα αναφέρεται πως 
εγκρίνεται η συµµετοχή της εταιρείας στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και ο 
εκπρόσωπός τους στο διαγωνισµό. 

 
Επισηµαίνονται τα εξής: 
 
1. Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συµµετοχή σε ηλεκτρονικό 

διαγωνισµό και µέχρι τη σύναψη της σύµβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και µε 
τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στην περ. β της παρ. 2 και στην παρ. 3 του άρθρου 6 του 
ν. 4155/2013, στις διατάξεις της κατά περίπτωση κείµενης νοµοθεσίας κατά το µέρος 
που αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του ως άνω νόµου, στις διατάξεις 
του άρθρ. 11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013 και στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

2.  Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Η ηµεροµηνία ψηφιακής υπογραφής των υπευθύνων δηλώσεων δύναται να 
µην ταυτίζεται µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς από τους 
οικονοµικούς φορείς, αρκεί να είναι στα χρονικά πλαίσια υποβολής προσφοράς  
στο σύστηµα.  

3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής-τεχνική προσφορά» υποβάλλονται από τους υποψήφιους αναδόχους 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτούς 
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. 
∆ιευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκοµισθούν στο 
Πρωτόκολλο του ∆ήµου εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας (µε διαβιβαστικό 
όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά), είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τους ίδιους και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή τους υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: 
η εγγύηση συµµετοχής και τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή 
άλλους φορείς. 

4.  Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί µετά από το άνοιγµα της προσφοράς 
εκάστου Υποψηφίου Αναδόχου, θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό του. 

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την 
Αναθέτουσα Αρχή του ∆ιαγωνισµού έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν συµπληρωµατικές 
διευκρινίσεις για τυχόν ελλείψεις επί των ήδη νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν, πλην της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής. Στην περίπτωση αυτή, 
οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα διευκρινιστικά στοιχεία εντός 
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση. 

6.  Κατά την υποβολή της προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους σηµαίνονται από 
αυτούς µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος, τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς τους που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, 
τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
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7.  Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από δηµόσια αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα ανωτέρω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, 
αυτά δύνανται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου. Εάν στη 
χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας εγκατάστασης του Υποψηφίου. Στην 
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο 
οι προαναφερόµενες νοµικές καταστάσεις. 

8.  ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 

 
12.2.     Τεχνική προσφορά 
Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος. 
Στην συνέχεια, το Σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 
 
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 

12.2.1 Ο (υπό)φάκελος  της τεχνικής  προσφοράς  θα  περιλαµβάνει  υποχρεωτικά  και 
µε  ποινή αποκλεισµού, τα κάτωθι στοιχεία: 

1) Το προφίλ της επιχείρησης του διαγωνιζόµενου, ήτοι την επιχειρηµατική δοµή, 
τους τοµείς δραστηριότητας και τα παραγόµενα προϊόντα και υπηρεσίες. 

2) Τεχνική έκθεση-τεχνική περιγραφή σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ενότητες της 
αριθµ. 14/2016 µελέτης (Παράρτηµα Ι) όπου αναλυτικά, θα περιγράφεται 
λεπτοµερώς η συµφωνία ή µη των προσφερόµενου υπηρεσιών σε σχέση µε τις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.  

3) Τεχνική έκθεση-τεχνική περιγραφή  από την οποία προκύπτει ότι οι 
διαγωνιζόµενοι συµµορφώνονται µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που 
επιβάλουν οι κατασκευαστές των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργων και 
υπερκατασκευών και ότι η προσφορά τους είναι σύµφωνη µε τους κανόνες της 
σχετικής ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, των επίσηµων κρατικών φορέων 
και τους όρους της διακήρυξης. 

4) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, στην οποία οι προσφέροντες αναφέρουν την επιχειρηµατική µονάδα 
(εργοστάσιο) στην οποία θα παρέχουν τις προσφερόµενες υπηρεσίες καθώς και 
τον τόπο εγκατάστασής της και την χιλιοµετρική απόσταση από το δήµο 
∆ιονύσου (αµαξοστάσιο) 

5) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, ότι ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των εκτελεσθέντων 
επισκευών, θα είναι κατ' ελάχιστον δώδεκα (12) µήνες από την προσωρινή 
παραλαβή των εργασιών. Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος εγγύησης 
καλής λειτουργίας µικρότερη αυτής που ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) όπως 
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, ότι τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα 
γνήσια του κατασκευαστικού οίκου ή εφάµιλλα αυτών κατά την έννοια του 
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κανονισµού ΕΚ 1400/2002  ή του αναθεωρηµένου 461/2010 και άριστης 
ποιότητας (όχι διαλογής, όχι µεταχειρισµένα). 

7) Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να δηλώσει τα µέτρα που λαµβάνει για την εξασφάλιση 
της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών είτε οι εργασίες εκτελούνται 
απευθείας στην επιχείρησή του είτε σε επιχείρηση  που επικαλείται τη δάνεια 
εµπειρία της.  
Ελάχιστη απαίτηση:   
Α) Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για όλες τις απαραίτητες εργασίες 
συντήρησης και επισκευής οχηµάτων,  υπερκατασκευών οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργων (ανάλογα µε την κατηγορία που θα υποβάλει προσφορά) 
 

8) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού και των µέτρων που λαµβάνει ο 
πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας καθώς και του 
εξοπλισµού έρευνας και ανάπτυξης της επιχείρησής του. Να περιγραφεί ο 
τεχνικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιήσει ο πάροχος υπηρεσιών, ακόµη κι αν 
δεν ανήκει στην επιχείρησή του.  

9) Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των ζητούµενων εργασιών 

10)  Υπεύθυνη δήλωση - εγγύηση ότι: 
• Οι επισκευές αποκατάστασης βλαβών απορριµµατοφόρων δε θα 

µεταβάλλουν το ωφέλιµο φορτίο τους κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 5% 
και ότι θα είναι πάντα διαθέσιµο το 90% του συνόλου των οχηµάτων 

• Μετά την επισκευή της υπερκατασκευής απορριµµατοφόρου θα 
επιτυγχάνονται µηδενικές απώλειες υδραυλικών ελαίων (εκτός των 
περιπτώσεων όπου δεν τηρούνται από τους χειριστές οι κατά γράµµα 
οδηγίες του κατασκευαστή πλαισίου ή υπερκατασκευής) 

 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα ηλεκτρονικά 
υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), όπου απαιτείται θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα , 
στην οποία να δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία 
των τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστικού οίκου.  
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση 
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Τα δηµόσια έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 
ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτότυπων εγγράφων που έχουν προηγουµένως µεταφραστεί στην ελληνική 
γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρµόδια 
δηµόσια αρχή (άρθρο 1 του Ν.4250/2014). 
 
∆άνεια Εµπειρία Τεχνοοικονοµικής Επάρκειας : 
(Αφορά αποκλειστικά τις ελάχιστες απαιτήσεις των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς). 
∆ιευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 47 παρ. 2 και 3 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, ένας 
οικονοµικός φορέας (διαγωνιζόµενος) µπορεί ενδεχοµένως για τη συγκεκριµένη σύµβαση 
να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών 
του µ' αυτές. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα 
έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης 
των φορέων αυτών. 
Η σχετική δέσµευση αποδεικνύεται µε την προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 8 του 
Ν.1599/1986)  του οικονοµικού φορέα που θα παράσχει τη δάνεια εµπειρία, µε βεβαιωµένο 
το γνήσιο της υπογραφής, διά της οποίας οι άλλοι φορείς στις δυνατότητες των οποίων 
στηρίζεται ο διαγωνιζόµενος θα δεσµεύονται να παράσχουν τους αναγκαίους πόρους για την 
εκτέλεση της σύµβασης. Επιπροσθέτως πρέπει να κατατεθεί και η άδεια λειτουργίας του 
άλλου φορέα καθώς και πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του συνεργείου για όλες τις 
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απαραίτητες εργασίες συντήρησης και επισκευής οχηµάτων,  υπερκατασκευών οχηµάτων 
και µηχανηµάτων έργων (ανάλογα µε την κατηγορία που θα υποβάλει προσφορά). 
 
Υπό τις ίδιες συνθήκες, µία ένωση/κοινοπραξία που υποβάλλει προσφορά µπορεί να 
στηρίζεται στις δυνατότητες των µετεχόντων στην ένωση/κοινοπραξία ή άλλων φορέων. 
 
Άρθρο 13° :  Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του οικονοµικού φορέα. 
 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 
φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 
 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  
 
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
 
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
 
Λόγω του ότι στο σύστηµα δεν έχει προβλεφθεί καταχώρηση ποσοστού έκπτωσης 
και για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι 
συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε δύο (2) 
δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της 
έκπτωσης που προσφέρουν από τις Τιµές Αναφοράς όπως αυτές δίδονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισµό της 14/2016 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, 
για το αντίστοιχο είδος.  
 
Παράδειγµα: Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει επί της τιµής ποσοστό έκπτωσης 10% 
για την οµάδα Α: «ΠΛΑΙΣΙΑ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 217.350,00€. Στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή 
προσφοράς €217.350,00 – (217.350,00*10%) = €195.615,00. 
 
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, 
έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά 
υπογεγραµµένο σε µορφή .pdf και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείo “εντύπο 
οικονοµικής προσφοράς“ ( Παράρτηµα ΙΙ) της παρούσας, για κάθε Προσφερόµενο 
Οµάδα ξεχωριστά. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η προσφερόµενη έκπτωση επί τοις εκατό (%) σε 
ακέραιες µονάδες στις τιµές του πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης, για 
την καθεµία από τις οµάδες για τις οποίες συµµετέχει στο διαγωνισµό.  
 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη έκπτωση, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η προσφερόµενη έκπτωση δεν υπόκειται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Προσφοράς.  
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 Επισηµαίνεται ότι :  
• Η προσφορά του διαγωνιζόµενου θα αναφέρει το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης 
(αριθµητικώς και ολογράφως) σε ακέραιες µονάδες για κάθε οµάδα εργασιών του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού  της µελέτης. 
• Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 
έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 
• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους 
της παρούσας διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 
υποβολής των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
• Μετά την υποβολή της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε 
κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική 
γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 
• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 
Άρθρο 14° :  Χρόνος ισχύος προσφορών 
14.1. Οι προσφορές, ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους  επί ποινή αποκλεισµού 
χωρίς καµιά αλλαγή, για χρονικό διάστηµα πέντε (5) µηνών προσµετρούµενες από την 
εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού. Προσφορά 
που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ως άνω οριζόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
14.2.Η διάρκεια ισχύος των προσφορών µπορεί να παραταθεί εγγράφως εφόσον ζητηθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή και κατ' ανώτατο όριο ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο χρονικό 
διάστηµα. Έτσι, εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα 
Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των 
προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι 
προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά µέσα σε πέντε (5) ηµέρες και σε περίπτωση 
που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις 
Συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Για τους διαγωνιζόµενους 
που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν για το 
παραπάνω αυτό διάστηµα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. 
 
Ο συµµετέχων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την Προσφορά του ή µέρος της µετά την 
κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο συµµετέχων 
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:    

• έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 
• κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

 
Άρθρο 15°:  Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
15.1 Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισµού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε 

οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη 
µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα της Σύµβασης/των Συµβάσεων καθώς 
και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

 
Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά και δηµόσια έγγραφα που 
εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από αντίγραφα εγγράφων [:νοµίµως επικυρωµένων είτε από το αρµόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντα, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύµφωνα µε 
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84)] που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/26-03-2014. Τα ως άνω έγγραφα 
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θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη 
µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο , είτε από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. Σε 
περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 
 
Κατ' εξ αίρεση, τα εργοστασιακά εγχειρίδια-τεχνικά φυλλάδια (prospectus) µπορεί να 
είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντες την µετάφραση 
οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίµηση της προσφοράς. 
 

15.2. Οι τυχόν δαπάνες για µεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε 
κειµένου συµµετέχοντος ή/και αναδόχου ή άλλου που θα χρησιµοποιήσει συµµετέχων 
ή/και ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού, καθώς και οι δαπάνες 
διερµηνείας από και προς την Ελληνική γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία 
συµµετέχοντος ή/και αναδόχου και των στελεχών του/τους µε  την Υπηρεσία, θα 
βαρύνουν τον συµµετέχοντα ή/και τον ανάδοχο. 

 
 Άρθρο 16°:  ∆ικαιούµενοι συµµετοχής 

16.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :  
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
β) ενώσεις κατασκευαστών ή προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.  
γ) συνεταιρισµοί κατασκευαστών ή προµηθευτών 
που διαθέτουν τις σχετικές εγκαταστάσεις (συνεργεία ή εργαστήρια) επισκευής 
οχηµάτων-µηχανηµάτων έργου ή των µηχανικών µερών τους. 
 

16.2 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που 
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου  (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 
θεµελιώνουν το σχετικό δικαίωµα στην ∆ιεθνή Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Σ∆Σ) που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και των 
πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT), σύµφωνα µε το 
άρθρο 4 του Π∆60/2007 (άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και η οποία συµφωνία 
κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή µε τον Νόµο 2513/1997, υπό τον όρο ότι η 
σύµβαση καλύπτεται από την Σ∆Σ, ή σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες 
σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι 
υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι εγκατεστηµένα στο εσωτερικό τους. Ως 
νοµικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εµπορικού δικαίου, οι 
συνεταιρισµοί και τα άλλα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά την νοµοθεσία 
των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους. 

 

16.3 ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν και οι ενώσεις/κοινοπραξίες προσώπων, 
οι οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις : 

 

• Προσκόµιση των απαιτούµενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε 
προσφέροντα που συµµετέχει στην ένωση/κοινοπραξία. 
• Οι ∆ιαγωνιζόµενες ενώσεις/κοινοπραξίες υποβάλλουν προσφορά εκπροσωπούµενες 
από Νόµιµο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα 
αρµόδια διοικητικά όργανα των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν σε αυτές. Η 
κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη που αποτελούν την 
ένωση/κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική 
πράξη. 
• Οι ενώσεις/κοινοπραξίες συγκροτούνται µε συγκεκριµένες αποφάσεις όλων των 
µελών τους (εταίρων της ένωσης), µε τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια 
χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των µελών τους. Μεταξύ άλλων ορίζεται και το 
µέλος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης/κοινοπραξίας αλλά και το 
ποσοστό συµµετοχής στην ένωση/κοινοπραξία. 
• Ορισµό υπεύθυνου επικοινωνίας για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας του 
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∆ήµου µε αυτόν στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας θα 
πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησης και δήλωση του 
προσφέροντα ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία. 
• Όλα τα πρόσωπα της ένωσης/κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης 
λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε 
τρίτες χώρες κατ' εφαρµογή της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων που συνήφθη 
στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την 
Ε.Ε. 
• Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για 
την υποβολή της προσφοράς τους, αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη 
∆ήλωση του Ν. 1599/1986 περί συστάσεως Κοινοπραξίας, εφ’ όσον καταστούν 
ανάδοχοι. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να συστήσει την Κοινοπραξία µε 
συµβολαιογραφική πράξη σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών, το αργότερο, από την 
κοινοποίηση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας εάν κατακυρωθεί σε αυτό το σχήµα 
η σύµβαση. 
• Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης/κοινοπραξίας ευθύνεται εις 
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 
• Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναµίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας ανωτέρας 
βίας, µέλος της ένωσης/κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
της ένωσης/κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα 
µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια 
τιµή προσφοράς. Εάν η παραπάνω αδυναµία, συµπεριλαµβανοµένης και της ανωτέρας 
βίας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν 
να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, µε το ίδιο συµβατικό τίµηµα και τους 
ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις 
µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της 
Προϊσταµένης Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

 
Άρθρο 17°:  Αποκλεισµός υποψηφίων 
17.1 Απο κλείεται από τη συµµετοχή σε δηµόσια σύµβαση (άρθρο 43 Π∆ 60/2007), ο 

υποψήφιος ή προσφέρων όταν: 
 Εις βάρος του οποίου υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή 
στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 
29.1.1998, σελ. 1). 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 
31.12.1998, σελ. 2). 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµ- φερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 
316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συ- στήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, 
σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 
76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε 
το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 
 
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα, εφόσον υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την 
προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις 
αρµόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την 
προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες 
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αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος, η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρµόδιων αρχών. Τα αιτήµατα 
αυτά αφορούν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νοµικά ή/και φυσικά πρόσωπα, 
συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε 
προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του 
υποψηφίου ή του προσφέροντος. 
1. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

2. Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια 
διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 
3. Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία 
διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του. 
4. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένως 
διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 
5. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας 
εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. 
6. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων 
και τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του 
ελληνικού δικαίου. 
7. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες 
αυτές. 

17.2 Επίσης, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

17.3 Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι 
ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει 
λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η 
υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισµό. 

 
Άρθρο 18° : Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό (άρθ.157,Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 
Α΄160/8-8-2014) 

 18.1. Η εγγύηση συµµετοχής  ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισµού 
της µελέτης χωρίς Φ.Π.Α ή και για µόνο µια  ή περισσότερες  κατηγορίες  οχηµάτων 
του προυπολογισµού της µελέτης για τις οποίες οι ενδιαφερόµενοι θα καταθέσουν 
προσφορά. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο ∆ήµο ∆ιονύσου και σε 
περίπτωση διαγωνιζόµενης ενώσεως ή κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων 
των µελών τους.  

18.2. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή ή προµηθευτές, στον οποίο 
κατακυρώθηκε η προµήθεια ή ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την 
κατάθεση της εγγύησης καλής εκτελέσεως και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την 
υπογραφή της σύµβασης. 

         Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό 
επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5)  ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 

          Τέλος, η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους διαγωνιζόµενους που έχει 
απορριφθεί η προσφορά τους εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει 
άπρακτη η προθεσµία άσκησης αυτών ή παραίτησης από αυτά. 

18.3.   Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του 
χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.  Σε περίπτωση που η διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξης της, να 
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ζητήσει από τον  προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος προσφοράς και της 
εγγύησης συµµετοχής. 

 
Άρθρο 19° : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης (άρθ.157,Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 
Α΄160/8-8-2014) 
19.1. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, υποχρεούται να 

καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 

19.2. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
19.3 Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την οριστική 
 παραλαβή των εργασιών.  
 
Άρθρο 20° : Εγγύηση λειτουργίας των επισκευών 
Εγγύηση λειτουργίας των επισκευών, διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12)  µηνών για όλες 
τις εργασίες και τα ανταλλακτικά που θα καλύπτεται µε υπεύθυνη δήλωση του παρόχου της 
υπηρεσίας. 
 
Ως χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των εκτελεσµένων εργασιών ορίζονται κατ' 
ελάχιστον οι δώδεκα (12)  µήνες από την προσωρινή παραλαβή. 
 
Ο ανάδοχος ευθύνεται για την ύπαρξη των συµφωνηµένων ιδιοτήτων των εργασιών ή των 
ανταλλακτικών και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυµµένου ελαττώµατος.  
 
Κατά την προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών η οποία γίνεται από την αρµόδια 
τριµελή Επιτροπή του ∆ήµου, οριζόµενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του 28/80 Π.∆. 
«περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών ΟΤΑ» η οποία και υποχρεούται για την ποιοτική 
και ποσοτική επιµέτρηση και εξέταση αυτών όπως ορίζουν οι ισχύουσες προδιαγραφές, 
εξετάζονται και διαπιστώνονται όλες οι ιδιότητες προσφεροµένων εργασιών καθώς και 
τυχόν επελθούσες φθορές, ζηµίες, κλπ. λόγω πληµµελούς εργασίας. 
 
Καθ' όλον τον χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει µε δική του 
δαπάνη οποιαδήποτε βλάβη παρουσιασθεί λόγω πληµµελούς εργασίας του, η οποία 
αποδεδειγµένα οφείλεται σε ευθύνη του. 
 
Επίσης, η εγγύηση αυτή νοείται ως η χωρίς χρέωση άµεση επισκευή οχήµατος ή µηχανικού 
µέρους που καταρχήν επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των 
χρονικών ορίων της εγγύησης. 
 
Ο ανάδοχος εγγυάται ότι τα χρησιµοποιούµενα υλικά-ανταλλακτικά είναι άριστης ποιότητας 
(όχι διαλογής, όχι µεταχειρισµένα) σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές 
των κατασκευαστών των οχηµάτων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που 
προβλέπουν οι όροι αυτοί και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την 
οποία τα προορίζει ο ∆ήµος. 
 
Όταν διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων, ο ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση να αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του ∆ήµου, κάθε υλικό-ανταλλακτικό 
που χρησιµοποίησε µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. 
 
Οι δαπάνες επιστροφής στον ανάδοχο των ακατάλληλων υλικών-ανταλλακτικών για την 
επανόρθωση της ελαττωµατικής επισκευής των οχηµάτων, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού-ανταλλακτικού επήλθε φθορά στο 
µηχανολογικό εξοπλισµό και στα µηχανήµατα του ∆ήµου, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο 
προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής µπορεί να υποβληθεί 
πρόστιµο το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζηµίωση προς το ∆ήµο για τη βλάβη που 
προκάλεσε. Αν ο ανάδοχος δεν καταβάλει το πρόστιµο κηρύσσεται έκπτωτος µε όλες τις 
νόµιµες συνέπειες. 
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Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου υλικού-ανταλλακτικού 
ή τη µη σωστή επισκευή του οχήµατος, κηρύσσεται έκπτωτος µε όλες τις νόµιµες 
συνέπειες.      
 

ΑΡΘΡΟ 21ο  : Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες 
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις ....../08/2016 
και ώρα 11:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που 
θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά - Τεχνική 
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων 
οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση 
των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 22ο  : ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων 
της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, 
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 
υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα 
κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υπό-φακέλων των 
προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 
ηλεκτρονικών προσφορών. 

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την 
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες 
χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις 
εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 

 
Μετά την πλήρη αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικών 
προσφορών και οικονοµικών προσφορών), η  επιτροπή  αξιολόγησης διαγωνισµού θα  
συντάξει σχετικό πρακτικό µε βάση τις ηλεκτρονικές οικονοµικές και τεχνικές 
προσφορές των υποψηφίων.  

 

Ανάδοχος για κάθε κατηγορία του ενδεικτικού προϋπολογισµού αναδεικνύεται 
ο συµµετέχων που πρόσφερε τη χαµηλότερη τιµή, δηλαδή το µεγαλύτερο 
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ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στις τιµές του πίνακα ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της µελέτης µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των 
στοιχείων της τεχνικής προσφοράς. Εάν τα προσφερόµενα ποσοστά έκπτωσης είναι 
υπερβολικά υψηλά σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή πριν 
απορρίψει τις προσφορές, ζητά γραπτώς διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς 
τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιµες. 
 
Οι διευκρινίσεις αυτές µπορούν να αφορούν :  

α. τον οικονοµικό χαρακτήρα της εκτέλεσης των εργασιών 

β. τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την εκτέλεση των εργασιών 

γ. την πρωτοτυπία στην εκτέλεση των εργασιών 

δ. την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας 
που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών 

ε. την ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.    

 

Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι µία προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή 
(µεγάλο ποσοστό έκπτωσης) λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η 
προσφορά µπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά γι’ αυτόν το λόγο µε ειδικώς 
αιτιολογηµένη απόφαση µόνο µετά από διαβούλευση και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι 
σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσµίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, 
ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόµιµα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα αρχή 
απορρίπτει µια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
σχετικά. 

 

Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του 
προσφέροντος, τα έξοδα της τριµελούς επιτροπής που θα συσταθεί ειδικά για τον σκοπό 
αυτό, βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία. Η καταβολή 
των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις 
περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, διενεργείται µέσα σε 
πέντε (5) ηµέρες από την ενηµέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των 
εξόδων εντός της οριζόµενης προθεσµίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται 
υπόψη και δεν αξιολογείται (άρθρο 52 του Π.∆. 60/2007).   

 
Επισηµαίνεται ότι: 

• Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς 
αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι 
σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης. 

 
Το ως άνω πρακτικό µαζί µε τυχόν άλλα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού υποβάλλονται στην 
οικονοµική Επιτροπή προς έγκριση. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στους 
Υποψηφίους. 

 
ΆΡΘΡΟ 23°: Ενστάσεις – Προδικαστικές Προσφυγές  
  Α) Ενστάσεις κατά της διακήρυξης, υποβάλλονται στην αρµόδια επιτροπή µέσα στο µισό 

του χρόνου από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την υποβολή των προσφορών.  
Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού υποβάλλονται µόνο 
από παρόχους υπηρεσιών που συµµετείχαν στο διαγωνισµό. Οι ενστάσεις κατατίθενται 
στην αρµόδια  επιτροπή, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από τη διεξαγωγή του 
διαγωνισµού ή την ανακοίνωση του αποτελέσµατος στις περιπτώσεις εξέτασης και 
αξιολόγησης των προσφορών (π.δ.28/80)  
 

Β) Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης 
συµβάσεων προµηθειών διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3886/10, δεδοµένου ότι η 
σύµβαση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Π∆60/2007 ή στις διατάξεις, µε τις οποίες η 
εν λόγω οδηγία µεταφέρεται στην εσωτερική έννοµη τάξη. 
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 Κάθε Προσφέρων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνοµη, κατά την κρίση του, 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3886/2010 (ΦΕΚΑ΄173) περί δικαστικής 
προστασίας κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, µε σκοπό την εναρµόνιση της 
ελληνικής νοµοθεσίας µε τη νέα Οδηγία 2007/66/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
  Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ηµερών, από την ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε 

πλήρη γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, ο προσφέρων δύναται να ασκήσει 
προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (προδικαστική προσφυγή). Η 
αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογηµένα εντός δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω 
προθεσµία τεκµαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. 

 
Οι ενστάσεις/προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς 
φορείς στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, µέσω του συστήµατος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει 
ψηφιακή υπογραφή. 
 
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Οι αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής για κάθε στάδιο του διαγωνισµού, καθώς και οι 
αποφάσεις επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους 
προσφέροντες που συµµετέχουν στα επιµέρους στάδια. 
 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις και οι διαδικασίες που περιγράφονται στο Ν. 
3886/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
ΑΡΘΡΟ 24° : Ανακοίνωση κατακύρωση ανάθεσης 
Στον ανάδοχο/ους, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση 
της κατακύρωσης. Η κατακυρωτική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ή του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, η οποία τουλάχιστον πρέπει να αναφέρει τις ανατεθείσες εργασίες, την αξία 
αυτών και τον ανάδοχο, αποστέλλεται µαζί µε όλο το φάκελο της δηµοπρασίας (απόφαση 
καθορισµού των όρων, διακήρυξη, πρακτικά, ενστάσεις, κλπ) για έλεγχο νοµιµότητας, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο – Προληπτικός έλεγχος των συµβάσεων 
Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόµενης δαπάνης, η νοµιµότητα της παρούσας 
διαγωνιστικής διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του καθ΄ ύλη αρµοδίου Κλιµακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου ( άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 ). 
 
Για το σκοπό του ελέγχου, ο ∆ήµος θα υποβάλει στο καθ΄ ύλη αρµόδιο Κλιµάκιο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου το φάκελο του διαγωνισµού µε όλα τα σχετικά έγγραφα και τα 
στοιχεία καθώς και ανυπόγραφο το σχέδιο της σύµβασης. Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, 
η σύµβαση δεν θα υπογραφεί. 
 
ΆΡΘΡΟ 26Ο: ∆ιάρκεια παροχής των Υπηρεσιών 
Η διάρκεια παροχής των ζητούµενων υπηρεσιών ορίζεται στους είκοσι επτά (27) µήνες από 
την υπογραφή της σύµβασης. 
 
ΆΡΘΡΟ 27Ο: Σύµβαση  

1. Ο ανάδοχος της εκτέλεσης των εργασιών, µετά και την έγκριση του αποτελέσµατος 
της δηµοπρασίας, είναι υποχρεωµένος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π.∆.20/80, 
Αρ.26 να προσέλθει µέσα σε διάστηµα όχι µικρότερο των πέντε και όχι µεγαλύτερο 
των δέκα ηµερών προσκοµίζοντας την σχετική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
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για την υπογραφή της σύµβασης  η οποία θεωρείται συµφωνία πλαίσιο σύµφωνα µε 
την έννοια του άρθρου 2 παρ. 5 του Π∆ 60/2007 της οποίας η διάρκεια  ορίζεται σε 
είκοσι επτά (27) µήνες από της υπογραφής της (Πράξη 28/2014 του κλιµάκιου Ζ’ του 
Ελεγκτικού Συνέδριου). 

 
2. Σύµφωνα µε την ως άνω συµφωνία πλαίσιο θα πρέπει για κάθε όχηµα και µήνα ισχύος 

της συµφωνίας πλαισίου να συναφθούν επιµέρους ξεχωριστές συµβάσεις  µε 
αντικείµενο την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής για 
κάθε συγκεκριµένο όχηµα για τον αντίστοιχο µήνα µε µέγιστο τίµηµα την 
προϋπολογισθείσα µηνιαία αποζηµίωση. 

 
3. Για την υπογραφή της εκάστοτε µηνιαίας σύµβασης θα πρέπει να τηρούνται οι 

διαδικασίες της οικ. 3373/390/20.3.1975 υπουργικής απόφασης, ήτοι κατόπιν 
έκδοσης από το Γραφείο Κίνησης του ∆ήµου «∆ελτίου ή εντολής επιθεωρήσεως  και 
επισκευής οχήµατος» που θα αναγράφει αναλυτικά το είδος των απαιτούµενων 
εργασιών συντήρησης και επισκευής του οχήµατος, έκδοσης στη  συνεχεία από το 
δηµοτικό συνεργείο, στο οποίο θα εισάγεται κατ’ αρχήν το όχηµα, «δελτίου τεχνικής 
επιθεώρησης και επισκευής αυτοκινήτου» που θα αναγράφει τις βλάβες και θα 
προσδιορίζει τις απαιτούµενες εργασίες συντήρησης και επισκευής του, εν συνέχεια δε 
και  αιτιολογηµένης βεβαίωσης του δηµοτικού συνεργείου ότι αυτό αδυνατεί να 
εκτελέσει τις συγκεκριµένες εργασίες και ότι πρέπει να ανατεθούν στον ανάδοχο της 
συµφωνίας πλαισίου. 

 
4. Παράταση της συµφωνηθείσας µε την Υπηρεσία προθεσµίας εκτέλεσης µιας εργασίας 

µπορεί να δοθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης της 
Υπηρεσίας (Π.∆.28/80,  Αρ.41). 

 
ΑΡΘΡΟ 28° : Χρόνος - τρόπος παράδοσης και οριστική παραλαβή 
Η παραλαβή των εργασιών επισκευής των οχηµάτων και των µηχανηµάτων του ∆ήµου θα 
γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις τρέχουσες κάθε φορά ανάγκες του ∆ήµου από αρµόδια 
τριµελή επιτροπή του ∆ήµου, οριζόµενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του 28/80 Π.∆. 
«περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.». 
 
Τα οχήµατα µηχανήµατα θα παραδίνονται µε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου στο Γραφείο 
∆ιαχείρισης και Κίνησης Οχηµάτων, επισκευασµένα, έτοιµα προς λειτουργία και 
απαλλαγµένα από κάθε βάρος. Τα χρησιµοποιηθέντα ανταλλακτικά θα παραδίνονται 
τοποθετηµένα στο επισκευασµένο όχηµα και όχι στις αποθήκες του ∆ήµου. 
 
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισµού 
κάθε κατηγορίας εργασιών. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η εκτέλεση του συνόλου των 
εργασιών του προϋπολογισµού µελέτης, ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί στην 
απαίτηση του ∆ήµου. 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει χωρίς καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών 
επισκευής των οχηµάτων-µηχανηµάτων µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά και να τα 
παραδίδει επισκευασµένα µέσα σε επτά (7) ηµέρες εκτός ειδικών περιπτώσεων που θα 
ισχύει από κοινού συµφωνία κατά περίπτωση. 
 
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο πέραν της ορισθείσης προθεσµίας 
των επτά (7) ηµερών ή της από κοινής συµφωνίας ως ανωτέρω, υποχρεούται για την 
καθυστέρηση αυτή και µόνο να πληρώσει στο ∆ήµο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δύο τοις 
χιλίοις (2/οο) στο συνολικό προϋπολογισµό της κατηγορίας που ανήκει η επισκευή για κάθε 
µέρα καθυστέρησης της παράδοσης. 
 
Εκτός από την ανωτέρω περίπτωση, η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µετά από απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και στις περιπτώσεις που δεν καλύπτεται η απαίτηση της 
διαθεσιµότητας του 90% τουλάχιστον των οχηµάτων ή έχει υπάρξει καθυστέρηση 
ανταπόκρισης σε αίτηµα επισκευής ή άρνηση παροχής υπηρεσιών και παρακρατείται από 
τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.  
Στην περίπτωση που η εκτελεσθείσα εργασία είναι εκτός των τεχνικών προδιαγραφών, ο 
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ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε άµεση αποκατάσταση µε δικά του έξοδα και σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας εντός εύλογου χρόνου, που καθορίζεται κάθε φορά από την 
έκταση της βλάβης και είναι αποδεκτός από την υπηρεσία.    
      
ΑΡΘΡΟ 29Ο : Εµπιστευτικότητα  
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα 
συµφέροντα του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση 
αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά 
ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 
 
ΑΡΘΡΟ 30°: Ισχύουσες διατάξεις 
Η εργασίες στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού διέπονται από τις διατάξεις του Π.∆. 
28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», του 
Π.∆. 60/2007, του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010, του Ν.∆. 2396/1953, της 
υπ’αριθµ.3373/390/20.3.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και της 
υπ’αριθµ.4993/745/1975 τροποποιητική αυτής και του Ν.3886/2010. 
 
ΑΡΘΡΟ 31°: Επιλύση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν από την εφαρµογή της/των σύµβασης/συµβάσεων, 
επιλύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν.3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων 
και Κοινοτήτων).   
 
ΑΡΘΡΟ 32Ο  : Λογαριασµοί – Πιστοποιήσεις -Τρόπος πληρωµής 
Η αµοιβή του Αναδόχου αφορά σε κατ' αποκοπή µηνιαίο οικονοµικό αντίτιµο, όπως αυτό θα 
προσδιορίζεται στην Σύµβαση Πλαίσιο και της εκάστοτε µηνιαίας σύµβασης για κάθε όχηµα.  
 
Το συµβατικό τίµηµα υπόκειται σε µηδενική αναθεώρηση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σχετικής σύµβασης. 
 
Ο Ανάδοχος θα αµείβεται έναντι των παρεχοµένων υπηρεσιών του τµηµατικά, κατά µήνα, 
µε βάση τους λογαριασµούς που συντάσσονται σύµφωνα µε τα επόµενα. 
 
Μετά την λήξη του κάθε µήνα ο Ανάδοχος συντάσσει Λογαριασµό του οφειλοµένου σ' 
αυτόν ποσού από τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.  
Ο Λογαριασµός αυτός στηρίζεται στην µηνιαία συνοπτική Τεχνική Έκθεση µε τις κύριες 
επεµβάσεις και τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων και ελέγχων που διενήργησε.  
Οι Λογαριασµοί υποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση στην Υπηρεσία (Γραφείο Κίνησης). 
Κατόπιν ο Ανάδοχος εκδίδει το σχετικό Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. 
 
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός εξήντα (60) ηµερών µετά την υποβολή 
του τιµολογίου από τον ανάδοχο στην αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης) σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο Π∆ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές».  
Μετά το πέρας του προαναφερόµενου χρόνου, ο οφειλέτης καθίσταται υπερήµερος και 
οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 33Ο : ∆απάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), τον αναλογούντα φόρο 
εισοδήµατος και µε  κάθε τυχόν νόµιµη κράτηση. Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας 
διακήρυξης βαρύνουν τον προµηθευτή ή προµηθευτές (γνωµοδότηση ∆΄Τµήµατος 
Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, 
ΦΕΚ 68 Α΄)   
 
∆εν είναι δυνατή η αµφισβήτηση ή ενδεχόµενη απαίτηση του αναδόχου για επιπλέον 
καταβολή αποζηµίωσης σ’αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες, όπως επίσης και για τυχόν 
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δαπάνες που έχουν αποφασιστεί ή θα αποφασιστούν µε σχετική νοµοθεσία και δεν 
αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο ∆ιονύσου 

   
 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή  Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

1. Γρ. ∆ηµάρχου    

2. ∆/νση Περιβάλλοντος   

   

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΜΕΛΕΤΗ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ –  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ& ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  774.193,55 € 
 
ΦΠΑ 24%:   185.806,45 € 
 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ:  960.000,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IOYNIOΣ 2016 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ    ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ CPV 50110000-9 «Υπηρεσίες Επισκευής 
και Συντήρησης 

 Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και  
 Παρεπόµενου Εξοπλισµού» 
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 
Η παρούσα µελέτη αφορά στη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών όλων των οχηµάτων 
του ∆ήµου και των υπερκατασκευών τους, συµπεριλαµβανοµένου της προµήθειας των 
αναγκαίων ανταλλακτικών, όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή και στον 
Ενδεικτικό Προϋπολογισµό. 
 
Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου δεν διαθέτει γραφείο συντήρησης οχηµάτων, ούτε 
υπαλλήλους µε σχετική ειδικότητα και τεχνικές γνώσεις, π.χ. µηχανικούς ή ηλεκτρολόγους 
αυτοκινήτων, κλπ., ούτε κάποιον τεχνικό εξοπλισµό για την επισκευή – συντήρηση των 
οχηµάτων. 
Συνεπώς, είναι αναγκαίο για την τακτική (προγραµµατισµένη) συντήρηση και επισκευή 
(βλαβών) των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργων του ∆ήµου (συµπεριλαµβανοµένου 
των υπερκατασκευών τους) να ανατεθεί η σχετική εργασία σε κατάλληλο ιδιωτικό 
συνεργείο, συµπεριλαµβανοµένης και της προµήθειας των απαιτούµενων ανταλλακτικών, η 
οποία δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει το 49% του συνολικού ποσού της µελέτης, ούτως ώστε 
η σύµβαση να νοείται ως σύµβαση υπηρεσιών. 
 
Επειδή η παροχή υπηρεσιών περιλαµβάνει κάθε είδους βλάβη, το τιµολόγιο της µελέτης δεν 
δύναται να καθορίσει ποσότητες βλαβών δεδοµένου ότι αυτές δεν µπορούν να είναι 
γνωστές εκ των προτέρων αφού αυτές εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες (τύπος 
οχήµατος, ηλικία, αριθµός χιλιοµέτρων, συνθήκες χρήσης, κλπ). 
Για το λόγο αυτό καθορίζονται µηνιαίες αποζηµιώσεις του παρόχου υπηρεσιών ανεξάρτητα 
αν παρουσιαστεί βλάβη κατά τη διάρκεια του µήνα ή όχι. 
 
Ο εβδοµαδιαίος έλεγχος και η αποκατάσταση απλών βλαβών θα γίνεται από τον πάροχο 
των υπηρεσιών στο χώρο του Αµαξοστασίου (υπαίθριος χώρος στάθµευσης) του ∆ήµου, 
εφόσον δεν δηµιουργείται οποιασδήποτε όχληση, ενώ σε αντίθετη περίπτωση καθώς επίσης 
στη συντήρηση και αποκατάσταση κύριων βλαβών θα γίνεται χρήση του συνεργείου του 
παρόχου. 
Σε περίπτωση βλάβης µε ακινητοποίηση, το όχηµα θα µεταφέρεται µε ευθύνη και δαπάνη 
του αναδόχου στις εγκαταστάσεις του (συνεργείο) προς επισκευή. 
 
Η παρούσα µελέτη συµπεριλαµβάνει επίσης αντικατάσταση (προµήθεια και εργασία) και 
συντήρηση ελαστικών καθώς επίσης εφοδιασµό συγκεκριµένων αυτοκινήτων και 
µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου, που κινητοποιούνται κατά τους χειµερινούς µήνες στην 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων – παγετού, µε αλυσίδες χιονιού. 
 
Η εκτίµηση της τρέχουσας κατάστασης των οχηµάτων (είδος οχήµατος, υπάρχουσες 
βλάβες, ηλικία, ιστορικό, τρόπος και συχνότητα χρήσης, κλπ., είναι οι παράγοντες που 
διαφοροποιούν το µηνιαίο κόστος επισκευών και συντήρησης, ώστε να προκύψει ο τελικός 
προϋπολογισµός των εργασιών.  
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παρούσας µελέτης είναι 960.000 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και αφορά στα έτη 2016, 2017 και 2018.  
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Η χρέωση σε σχετικούς ΚΑ του ο.ε. 2016 είναι 120.000 €, λόγω της εκτίµησης ότι η 
διαδικασία διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισµού, που απαιτείται, δεν θα έχει καταλήξει 
στην ανακήρυξη αναδόχων πριν το 4ο 3µηνο του έτους.  
 
Η χρέωση του υπολοίπου ποσού θα µοιραστεί (από 420.000 € συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ) σε σχετικούς Κ.Α. των ετών 2017 και 2018. 
 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. σύµφωνα µε τους όρους της Οικονοµικής Επιτροπής και 
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά βάση της ποσοστιαίας έκπτωσης που 
θα προσφερθεί.  
 
Έκαστος ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετέχει είτε για µία είτε για περισσότερες Οµάδες 
του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης. 
 
Έκαστος ενδιαφερόµενος πρέπει να διαθέτει δικό του συνεργείο µε άδεια  λειτουργίας για 
την εκτέλεση όλων των σχετικών εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή και 
συντήρηση των κατηγοριών οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και υπερκατασκευών για τις 
οποίες θα καταθέσει προσφορά καθώς και εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή ή τον 
επίσηµο αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα ότι µπορεί να επισκευάσει και να συντηρήσει 
πλήρως στο συνεργείο του τα οχήµατα, µηχανήµατα έργου ή υπερκατασκευές του ∆ήµου.  
 
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος χρησιµοποιεί συνεργαζόµενο συνεργείο για εκτέλεση 
κάποιων εργασιών πρέπει να καταθέσει αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόµενου 
συνεργείου, το οποίο θα έχει και τις ανάλογες εξουσιοδοτήσεις της προηγούµενης 
παραγράφου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι σε περίπτωση ανάθεσης 
της εργασίας αναλαµβάνει να εκτελέσει για λογαριασµό του αναδόχου τις εργασίες αυτές.      
 
Το συνεργείο του προσφέροντα καθώς και τα συνεργαζόµενα συνεργεία δεν θα πρέπει να 
βρίσκονται εκτός Αττικής, δεδοµένου ότι σε αυτή την περίπτωση απαιτείται άδεια της 
Περιφέρειας για τις σχετικές µετακινήσεις, ούτε όµως σε απόσταση µεγαλύτερη των 40 km 
από το Αµαξοστάσιο του ∆ήµου ∆ιονύσου (στην Οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου και Λακωνίας 
στον Άγιο Στέφανο) δεδοµένου ότι πλέον η µετακίνηση υπαλλήλων του Γραφείου Κίνησης 
του ∆ήµου για την επί τόπου παρακολούθηση των εργασιών καθίσταται πρακτικά πολύ 
δύσκολη (λόγω χρόνου και κόστους). 
 
Στην Τεχνική Περιγραφή της µελέτης επισυνάπτεται πίνακας µε τα στοιχεία όλων των 
οχηµάτων του ∆ήµου, όπως αυτά προκύπτουν από τις άδειες κυκλοφορίας τους, καθώς 
επίσης ενδεικτική και µη εξαντλητική λίστα εργασιών επισκευής και συντήρησης για 
οχήµατα, πλαίσια  και υπερκατασκευές.   
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εξετάσουν τα οχήµατα και να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα 
για τις ανάγκες συντήρησής τους επισκεπτόµενοι το Αµαξοστάσιο του ∆ήµου αφού 
αποστείλουν πρώτα σχετική αίτηση και σε συνεννόηση µε το Γραφείο Κίνησης (τηλέφωνο 
210 81 44 450). 
 
Η παρούσα µελέτη δεν αφορά όποια τυχόν αυτοκίνητα και µηχανήµατα έργου προµηθευτεί 
ο ∆ήµος πλέον των αναφεροµένων στην Τεχνική Περιγραφή, δεδοµένου ότι αυτά 
αναµένεται να συντηρούνται για κάποιο χρονικό διάστηµα, π.χ. 1 ή 2 έτη, σε 
εξουσιοδοτηµένα συνεργεία του δικτύου της εταιρίας τους λόγω σχετικής υποχρέωσης 
προκειµένου να ισχύει η εργοστασιακή τους εγγύηση. 
 
Η σκοπιµότητα της εν λόγω προµήθειας έχει εγκριθεί µε τις 69/2016 και 90/2016 Α∆Σ. 
 
Η διενέργεια του παρόντος ∆ιαγωνισµού και η ανάληψη της προµήθειας, διέπονται από τις 
διατάξεις: 
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1. Το Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ 11/Α΄/15-1-1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 

2. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την 
Οδηγία 2005/51/Κ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005», 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014),  
4. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) «Νέος Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», 
5. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
6. Το Ν.∆.2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α΄/8-5-1953) «Περί κανονισµού χρήσεως και κινήσεως 

αυτοκινήτων οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των 
εν γένει Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου»,  

7. Την υπ’ αριθµ. 3373/390/20.3.1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 349/Β΄/27.3.1975) «Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, 
συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών των 
αυτοκινήτων οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των 
εν γένει Ν.Π.∆.∆. κλπ. περί ων το άρθρο 1 του Ν.∆.2396/1953»  και την υπ’ αριθµ. 
4993/745/1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
489/Β΄/15.5.1975) για την τροποποίησή της,  

8. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30-9-2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων-Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης 
∆εκεµβρίου 2007 (L 335)», 

9. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ 68 Α ) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει, 

10. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων 
συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 
335)», 

11. Το Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις», 

12. Το Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων», 

13. Το Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 
Π.∆.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις», 

14. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120 A) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου 
Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014), 

15. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και 

16. Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα 
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)»  

 
Ο Συντάξας       Θεωρήθηκε 
 
 
Μαντόπουλος Σπυρίδων    Παπαδόπουλος Απόστολος 
∆Ε 38       Μηχανολόγος Μηχανικός 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος    Προϊστάµενος ∆νσης Περιβάλλοντος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ    ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 
Ο ∆ήµος χρησιµοποιεί και συντηρεί εκατόν δεκαπέντε (115) συνολικά οχήµατα (αυτοκίνητα 
και µηχανήµατα έργου) διαφόρων τύπων και εργοστασίων κατασκευής, τα οποία 
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 1, καθώς επίσης 55 συγκροτήµατα 
υπερκατασκευών (συµπεριλαµβανοµένου 2 ηµιρυµουλκούµενων container συµπίεσης 
απορριµµάτων 55 m3 έκαστο). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΧΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

ΟΜΑ∆Α Α. ΠΛΑΙΣΙΑ 
    
1 ΚΗΗ 5524 Απορριµµατοφόρο MERCEDES BENZ 
2 ΚΗΗ 5525 Απορριµµατοφόρο MERCEDES BENZ 
3 ΚΗΗ 5526 Απορριµµατοφόρο MERCEDES BENZ 
4 ΚΗΗ 5529 Απορριµµατοφόρο MERCEDES BENZ 
5 ΖΥΗ 2717 Απορριµµατοφόρο MERCEDES 
6 KHH 6440 Απορριµµατοφόρο MERCEDES 
7 ΚΗΟ 6056 Απορριµµατοφόρο MERCEDES 
8 ΚΗΟ 5502 Απορριµµατοφόρο MERCEDES 

9 ΚΗΙ 7256 Απορριµµατοφόρο 
MERCEDES DAIMLER 

CHRYSLER 

10 ΚΗΙ 3072 Απορριµµατοφόρο 
MERCEDES DAIMLER 

CHRYSLER 

11 ΚΗΙ 6566 Απορριµµατοφόρο 
MERCEDES DAIMLER 

CHRYSLER 
12 ΚΗΗ 2219 Απορριµµατοφόρο NISSAN 
13 ΚΗΗ 6153 Απορριµµατοφόρο ISUZU 
14 ΚΗΗ 6168 Απορριµµατοφόρο DAF 
15 ΚΗΗ 6169 Ελκυστήρας MAN 
16 ΚΗΟ 6029 Πυροσβεστικό MERCEDES 

17 ME 107371 Πυροσβεστικό 
MERCEDES DAIMLER 

CHRYSLER 

18 ΜΕ 104749 Πυροσβεστικό 
MERCEDES DAIMLER 

CHRYSLER 
19 ΚΗΟ 6025 Βυτιοφόρο MERCEDES 

20 ΜΕ 112534 
Αλατοδιανοµέας - Λεπίδα 

Αποχιονισµού 
MERCEDES BENZ (UNIMOG) 

21 ΜΕ 104745 Πολυµηχάνηµα 
DAIMLER CHRYSLER 

(UNIMOG) 
22 ΑΝΕΥ Πυροσβεστικό UNIMOG 
23 ΚΗΗ 6418 Βυτιοφόρο IVECO 
24 ME 99920 Πυροσβεστικό IVECO 
25 ME 124336 Πυροσβεστικό IVECO 
26 ME 112658 Πυροσβεστικό IVECO 
27 ME 67452 Πυροσβεστικό IVECO 
28 ΑΝΕΥ Βυτιοφόρο MAN 
29 ΑΝΕΥ Βυτιοφόρο MERCEDES 
30 ME 105787 Πυροσβεστικό BREMACH 
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31 ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 447 Πυροσβεστικό FUMO CAR 

32 ME 59569 Καλαθοφόρο NISSAN 
33 ME 56545 Καλαθοφόρο NISSAN 
34 ME 83637 Καλαθοφόρο MERCEDES 
35 ΚΗΙ 7296 Φορτηγό Ανατρεπόµενο VOLVO 
36 ΚΗΟ 6199 Φορτηγό Ανατρεπόµενο VOLVO 
37 KHO 6166 Φορτηγό Ανατρεπόµενο VOLVO 
38 KHI 3183 Φορτηγό Ανατρεπόµενο IVECO 
39 KHI 3182 Φορτηγό Ανατρεπόµενο FIAT-IVECO 
40 KHH 6438 Φορτηγό Ανατρεπόµενο MERCEDES 
41 ΚΗΙ 7287 Φορτηγό Ανατρεπόµενο ΜΑΝ 
42 KHO 5798 Φορτηγό Ανατρεπόµενο MERCEDES 
43 ΚΗΙ 3145 Λεωφορείο FIAT-IVECO 
44 KHI 3034 Λεωφορείο MAN 
45 ΚΗΗ 2253 Λεωφορείο MAN 
46 ΚΗΙ 7312 Λεωφορείο ICARUS E91 
47 KHI 7313 Λεωφορείο ICARUS E91 
    

ΟΜΑ∆Α Β. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 
    
1 ME 88139 Εκσκαφέας - Φορτωτής JCB 
2 ME 84683 Φορτωτής CASE 
3 ME 84682 Εκσκαφέας - Φορτωτής CASE 
4 ME 59570 Εκσκαφέας - Φορτωτής CASE 
5 ME 56384 Εκσκαφέας - Φορτωτής CASE 

6 
ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

249324 
Εκσκαφέας - Φορτωτής CASE 

7 ME 84681 Πολυµηχάνηµα FOREDIL MACCHINE 
8 ME 62344 Πολυµηχάνηµα FOREDIL MACCHINE 
9 ΜΕ 122412 Εκσκαφέας - Φορτωτής FAI - KOMATSU 
10 ΜΕ 114472 Σάρωθρο MATHIEU 
11 ME 84680 Σάρωθρο DULEVO 
12 ME 67403 Σάρωθρο DULEVO 

13 
ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

TEB50CC507810438
5 

Σάρωθρο BUCHER 

14 ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 20569 Σάρωθρο RAVO 

15 ΜΕ 124981 Χορτοκοπτικό GIANNI FERRARI 
16 ΜΕ 3102 Εκχιονστικό FORD 
    

ΟΜΑ∆Α Γ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ∆ΙΚΥΚΛΑ - ΤΡΙΚΥΚΛΑ - ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 
    
1 ΚΗΙ 9644 Επιβατικό AUDI 
2 KHH 5530 Επιβατικό MERCEDES BENZ 
3 ΚΗΗ 6415 Επιβατικό FIAT PANDA 
4 ΚΗΗ 2233 Επιβατικό SKODA 
5 KHI 7262 Επιβατικό HYUNDAI 
6 KHI 7261 Επιβατικό HYUNDAI 
7 KHI 3109 Επιβατικό HYUNDAI 
8 KHI 3058 Επιβατικό VOLVO 
9 KHI 3176 Επιβατικό SUZUKI 
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10 KHI 3159 Επιβατικό SUZUKI 
11 KHI 3018 Επιβατικό SUZUKI 
12 KHI 3017 Επιβατικό SUZUKI 
13 KHH 2172 Επιβατικό SUZUKI 
14 KHO 6098 Επιβατικό SANTANA 
15 KHO 6028 Επιβατικό SANTANA 
16 ΙΡΜ 0741 ∆ίκυκλο PIAGGIO 
17 ΖΧΚ 0717 ∆ίκυκλο YAMAHA 
18 ΒΝΙ 0048 ∆ίκυκλο HONDA 
19 BNI 0049 ∆ίκυκλο HONDA 
20 KT 3980 ∆ίκυκλο SUZUKI 
21 ZXH 902 Τρίκυκλο PIAGGIO 
22 ΚΗΙ 9646 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο FORD 
23 KHI 9647 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο FORD 
24 KHI 7293 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MAZDA 
25 KHI 7292 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MAZDA 
26 KHI 6585 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MITSUBISHI 
27 KHO 6182 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο VOLKSWAGEN 
28 KHO 6153 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MITSUBISHI 
29 KHO 6140 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MITSUBISHI 
30 KHO 6137 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MITSUBISHI 
31 KHO 6132 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MITSUBISHI 
32 KHO 6058 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο SUZUKI 
33 KHO 5730 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MITSUBISHI 
34 KHO 5556 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MERCEDES 
35 KHI 3175 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο FORD 
36 KHI 3174 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MAZDA 
37 KHI 3120 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MAZDA 
38 KHI 3119 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MAZDA 
39 KHI 3041 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MAZDA 
40 KHI 3019 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο TOYOTA 
41 KHH 2269 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο FIAT 
42 KHH 2261 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο DAEWOO 
43 KHH 2255 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο FORD 
44 KHH 2254 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο ISUZU 
45 KHH 2155 Φορτηγό µη ανατρεπόµενο NISSAN 
46 ME 107337 Πυροσβεστικό FORD 
47 ME 107323 Πυροσβεστικό MAZDA 
48 ME 79704 Πυροσβεστικό MAZDA 
49 ΜΕ 104809 Πυροσβεστικό MITSUBISHI 

50 
ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

JMBGZPA5VYA00083
6 

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MITSUBISHI 

51 
ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

WF0LM2E109W8377
10 

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο FORD 

52 
ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

MROHR22G1015145
94 

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο TOYOTA 

    
ΟΜΑ∆Α ∆. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

    
1 ΚΗΗ 5524 Απορριµµατοφόρο MERCEDES BENZ 
2 ΚΗΗ5525 Απορριµµατοφόρο MERCEDES BENZ 
3 ΚΗΗ 5526 Απορριµµατοφόρο MERCEDES BENZ 
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4 ΚΗΗ 5529 Απορριµµατοφόρο MERCEDES BENZ 
5 ΖΥΗ 2717 Απορριµµατοφόρο MERCEDES 
6 ΚΗΗ 6440 Απορριµµατοφόρο MERCEDES 
7 ΚΗΟ 6056 Απορριµµατοφόρο MERCEDES 
8 ΚΗΟ 5502 Απορριµµατοφόρο MERCEDES 

9 ΚΗΙ 7256 Απορριµµατοφόρο 
MERCEDES DAIMLER 

CHRYSLER 

10 ΚΗΙ 3072 Απορριµµατοφόρο 
MERCEDES DAIMLER 

CHRYSLER 

11 ΚΗΙ 6566 Απορριµµατοφόρο 
MERCEDES DAIMLER 

CHRYSLER 
12 ΚΗΗ 2219 Απορριµµατοφόρο NISSAN 
13 ΚΗΗ 6153 Απορριµµατοφόρο ISUZU 
14 ΚΗΗ 6168 Απορριµµατοφόρο DAF 
15 ME 59569 Καλαθοφόρο NISSAN 
16 ME 56545 Καλαθοφόρο NISSAN 
17 ME 83637 Καλαθοφόρο MERCEDES 

18 ΚΗΙ 7296 
Φορτηγό Ανατρεπόµενο (µε 

Αρπάγη) 
VOLVO 

19 ΚΗΟ 6199 
Φορτηγό Ανατρεπόµενο (µε 

Αρπάγη) 
VOLVO 

20 KHO 6166 
Φορτηγό Ανατρεπόµενο (µε 

Αρπάγη) 
VOLVO 

21 ΚΗΙ 7287 
Φορτηγό Ανατρεπόµενο (µε 

Αρπάγη) 
ΜΑΝ 

22 KHI 3182 
Φορτηγό Ανατρεπόµενο (µε 

Αρπάγη) 
FIAT-IVECO 

23 KHI 3183 Φορτηγό ανατρεπόµενο IVECO 

24 KHO 5798 
Φορτηγό Ανατρεπόµενο (µε 

Αρπάγη) 
DAIMLER BENZ 

25 ΚΗΗ 6438 Φορτηγό ανατρεπόµενο MERCEDES 
26 YYO 7533 Φορτηγό ανατρεπόµενο DAIHATSU 
27 ME 107337 Πυροσβεστικό FORD 
28 ME 107323 Πυροσβεστικό MAZDA 
29 ME 79704 Πυροσβεστικό MAZDA 
30 ΜΕ 104809 Πυροσβεστικό MITSUBISHI 

31 ΜΕ 104745 Πολυµηχάνηµα 
DAIMLER CHRYSLER 

(UNIMOG) 

32 ΜΕ 112534 
Αλατοδιανοµέας - Λεπίδα 

Αποχιονισµού 
MERCEDES BENZ (UNIMOG) 

33 ME 107371 Πυροσβεστικό 
MERCEDES DAIMLER 

CHRYSLER 

34 ΜΕ 104749 Πυροσβεστικό 
MERCEDES DAIMLER 

CHRYSLER 
35 ΚΗΟ 6029 Πυροσβεστικό MERCEDES 
36 ME 99920 Πυροσβεστικό IVECO 
37 ME 67452 Πυροσβεστικό IVECO 
38 ME 124336 Πυροσβεστικό IVECO 
39 ME 112658 Πυροσβεστικό IVECO 
40 ME 105787 Πυροσβεστικό BREMACH 
41 ΜΕ 3102 Εκχιονστικό FORD 
42 ΑΝΕΥ Πυροσβεστικό UNIMOG 

43 ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 447 Πυροσβεστικό FUMO CAR 

44 ΚΗΟ 6025 Βυτιοφόρο MERCEDES 
45 ΚΗΗ 6418 Βυτιοφόρο IVECO 
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46 ΑΝΕΥ Βυτιοφόρο MAN 
47 ΑΝΕΥ Βυτιοφόρο MERCEDES 
48 ΚΗΗ 6169 Press Container 55m3 ΚΑΟΥΣΗΣ 
49 ΚΗΗ 6169 Press Container 55m3 ΚΑΟΥΣΗΣ 
50 ΜΕ 124981 Χορτοκοπτικό GIANNI FERRARI 
51 ΚΗΙ 3145 Λεωφορείο FIAT-IVECO 
52 KHI 3034 Λεωφορείο ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 
53 ΚΗΗ 2253 Λεωφορείο ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 
54 ΚΗΙ 7312 Λεωφορείο ICARUS E91 
55 KHI 7313 Λεωφορείο ICARUS E91 

 
 
Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν από τη 
χρήση των οχηµάτων κατά τη διάρκεια της σύµβασης (2016 – 2017 – 2018), οι οποίες 
πιθανόν θα απαιτούν και ανταλλακτικά για τη άρτια ολοκλήρωσή τους, και οι οποίες δεν 
µπορούν να αποκλείσουν και άλλες επίσης κύριες ή / και δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες 
αποκαλυφθούν κατά την εξέλιξη της εκτέλεσης των αρχικών εργασιών και δεν µπορούν να 
προβλεφθούν, αφορούν σε επισκευές: 
• κινητήρα, 
• κιβωτίου ταχυτήτων, 
• συµπλέκτη, 
• αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασµών), 
• φρένων, 
• εµπρόσθιου συστήµατος, 
• αεροσυµπιεστών, 
• διαφορικού, 
• µίζας, 
• δυναµό, 
• καµπίνας,  
• ηλεκτρικού κυκλώµατος,  
• ηλεκτρονικών συστηµάτων,  
• κλιµατισµού,  
• αµαξώµατος, και 
• υπερκατασκευής. 
 
Επίσης συµπεριλαµβάνονται  
• κάθε είδους ανάγκες µικρο - αναλωσίµων ανταλλακτικών - υλικών, όπως π.χ. 

υαλοκαθαριστήρες, λάµπες, ασφάλειες ηλεκτρικού κυκλώµατος, ταινίες ταχογράφων,  
• προµήθεια - αντικατάσταση µαρκουτσιών στις αρπάγες και µηχανήµατα έργου του 

∆ήµου, καθώς επίσης  
• προµήθεια αλυσίδων χιονιού για συγκεκριµένα αυτοκίνητα – µηχανήµατα έργου του 

∆ήµου και συγκεκριµένα για τα οχήµατα µάρκας MAZDA 4x4 µε πινακίδες ΚΗΙ 7292, 
ΚΗΙ 7293, ΚΗΙ 3119, ΚΗΙ 3120, και ΜΕ 79704 του Πίνακα 1. 

 
Στον παρακάτω Πίνακα 2, παρουσιάζονται οµαδοποιηµένες οι κυριότερες εργασίες που 
προκύπτουν ανά είδος επισκευής και οι οποίες είναι ενδεικτικές. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 
2 Εφαρµογή κουζινέτων 
3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 
4 Πλάνισµα καπακιού 
5 Πλάνισµα κορµού κινητήρα 
6 Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών και εφαρµογή πείρων 
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7 Αντικατάσταση χιτωνίων 
8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρµογή 
9 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 
10 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 
11 Φλάντζες τσιµούχες 
12 Ελατήρια 
13 Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων 
14 Ρύθµιση βαλβίδων 
15 Αλλαγή αντλίας νερού 
16 Έλεγχος – επισκευή αντλίας πετρελαίου 
17 Καθαρισµός ακροφυσίων ψεκασµού 
18 Επισκευή υπερσυµπιεστή 
19 Αλλαγή φίλτρων λαδιού, αέρα, πετρελαίου 
20 Έλεγχος καυσαερίων 
21 Αποσυναρµολόγηση – συναρµολόγηση, βαφή κινητήρα. 
 
2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 
1 Αλλαγή φουρκέτες 
2 Αλλαγή συγχρόνιζε 
3 Αλλαγή ρουλεµάν 
4 Αλλαγή γραναζιών 
5 Επισκευή αργό γρήγορο 
6 Φλάντζες τσιµούχες 
7 Πρωτεύων άξονας κοµπλέ 
8 ∆ευτερεύων άξονας κοµπλέ 
9 Σταυροί ταχυτήτων 
10 Σταθερά ταχυτήτων 
11 Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων 
 
3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 
1 Επισκευή άνω τρόµπας συµπλέκτη 
2 Επισκευή κάτω τρόµπας συµπλέκτη 
3 Αλλαγή σετ δίσκου πλατό ρουλεµάν 
4 Ζεύγη φερµουίτ 
5 Επισκευή δίσκου 
6 Επισκευή πλατό 
7 Αλλαγή φυσούνας 
 
4. ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ (ΣΟΥΣΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
ΚΡΑ∆ΑΣΜΩΝ) 
1 Αλλαγή αµορτισέρ 
2 Αλλαγή - επισκευή σούστες 
3 Αλλαγή µπριγκέτα 
4 Αλλαγή σινεµπλόκ 
5 Αλλαγή κόντρες κλπ. 
 
5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ 
1 Έλεγχος δικτύου αέρος 
2 Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 
3 Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών 
4 Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 
5 Έλεγχος – τορνάρισµα ταµπούρων 
6 Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερµουίτ 
7 Λίπανση – αντικατάσταση ρουλεµάν τροχών – µουαρέ 
8 Τσιµούχες – δαχτυλίδια 
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6. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
1 Ακραξόνιο 
2 Πείρος ακραξονίου 
3 Ρουλεµάν πείρων ακραξονίων 
4 Ρουλεµάν µουαρέ 
5 Τσιµούχες µουαρέ 
6 Ροδέλες 
7 Ροδέλες µεταλλικές 
8 Γλίστρες – κουζινέτα 
9 Τάπες πηροδακτυλιών 
10 Γρασσαδοράκια 
11 Αλλαγή ακρόµπαρα µικρής – µεγάλης µπάρας 
12 Έλεγχος – επισκευή µηχανισµού διεύθυνσης 
13 Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιµονιού 
14 Έλεγχος – αλλαγή µαρκούτσια πιέσεως 
 
7. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 
1 Στρόφαλος 
2 Ρουλεµάν 
3 Ελατήρια κόφλερ, σετ 
4 ∆ακτυλίδια 
5 Mπιέλες 
6 Σετ ελατήρια 
7 Σετ φλάντζες 
8 Σκάστρα κόφλερ 
9 Σετ φλάντζες κόφλερ 
10 Σετ ελατήρια κόφλερ 
11 Βαλβίδα κόφλερ 
12 Χιτώνιο κόφλερ 
13 Φίλτρα 
 
8. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 
1 Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεµάν 
2 Επισκευή – αντικατάσταση µειωτήρων –ηµιαξονίων 
3 Φλάντζες τσιµούχες 
 
9. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
1 Γενική επισκευή µίζας 
2 Αλλαγή µίζας 
3 Γενική επισκευή και έλεγχος δυναµό – αυτοµάτου 
4 Αλλαγή δυναµό 
5 Έλεγχος και επισκευή φωτισµού 
6 Αλλαγή φαναριών 
 
10. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ - ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
1 Αντικατάσταση αµορτισέρ κουβουκλίου 
2 Αντικατάσταση µπουκάλας ανύψωσης 
3 Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης 
4 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καµπίνας 
5 Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω µέρους καµπίνας 
6 Αντικατάσταση πατώµατος καµπίνας 
7 Επισκευή συστήµατος άρθρωσης καµπίνας στο σασί 
8 Επισκευή καθισµάτων αέρος 
9 Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και  ταπετσαρίας κατά περίπτωση 
10 Επισκευή µηχανισµού βάσης καθίσµατος 
11 Αντικατάσταση εµπρόσθιου υαλοπίνακα 



47 

12 Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων 
13 Επισκευή αρθρώσεων θυρών 
14 Αντικατάσταση µηχανισµών ανύψωσης παραθύρων 
15 Αντικατάσταση µηχανισµού ασφάλισης θυρών 
16 Τσιµούχες στεγανοποίηση 
 
11.ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 
1 Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου 
2. Έκδοση Πιστοποιητικού 
 
12.ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
1. Κατάλογος των Κυριότερων Εργασιών που αφορούν στην Συντήρηση των  
Υπερκατασκευών των Απορριµµατοφόρων Οχηµάτων 
Αλλαγή box κολώνας container 
Αλλαγή αερόφουσκας 
Αλλαγή ακρόµπαρου 
Αλλαγή άκρου εµβόλου ανυψωτ. 
Αλλαγή άκρου εµβόλου µαχαιριού 
Αλλαγή άκρου εµβόλου πόρτας 
Αλλαγή άκρου εµβόλου φορείου 
Αλλαγή άκρου λεβιέ 
Αλλαγή αµορτισέρ 
Αλλαγή αναπνευστήρα (τάπα) 
Αλλαγή αναστολέα σώµατος 
Αλλαγή ανέµης 
Αλλαγή αντλίας νερού 
Αλλαγή ανυψωτικού µηχανισµού 
Αλλαγή άξονα ράουλoυ 
Αλλαγή άξονα 
Αλλαγή άξονα αντλίας 
Αλλαγή άξονα ανυψωτικού µηχανισµού 
Αλλαγή άξονα κινήσεως σασµάν 
Αλλαγή άξονα κινητήρα 
Αλλαγή άξονα µετάδοσης κίνησης 
Αλλαγή άξονα στήριξης ανατροπή 
Αλλαγή άρθρωσης εµβ. µαχαιριού 
Αλλαγή άρθρωσης εµβ. πόρτας container 
Αλλαγή άρθρωσης εµβ. προωθητήρα 
Αλλαγή άρθρωσης εµβ. ράουλου 
Σταθερ/ση amplirol 
Αλλαγή άρθρωσης εµβ. φορείου 
Αλλαγή άρθρωσης εµπρ. καβαλέτου 
Αλλαγή άρθρωσης µπράτσου ανυψ. 
Αλλαγή άρθρωσης πόρτας 
Αλλαγή άρθρωσης πόρτας container 
Αλλαγή άρθρωσης πρέσας 
Αλλαγή άρθρωσης ράουλου container 
Αλλαγή άρθρωσης σώµατος 
Αλλαγή άρθρωσης τροχού container 
Αλλαγή ασφάλειας βραχίονα 
Αλλαγή ασφάλειας συγκρ. contain 
Αλλαγή ατέρµονα ανυψ. µηχανισµού 
Αλλαγή βάκτρου εµβόλου 
Αλλαγή βαλβίδας 
Αλλαγή βάνας 
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Αλλαγή βάνας τρίοδης 
Αλλαγή βάσεων εξάτµισης 
Αλλαγή βάσεων κινητήρα 
Αλλαγή βάσεων µπάρας ανυψωτικού 
Αλλαγή βάσεων σκελετού 
Αλλαγή βάσεων σώµατος 
Αλλαγή βάσεων τροχών container 
Αλλαγή βάσεως στήριξης πόρτας 
Αλλαγή βάσης αντλίας 
Αλλαγή βάσης βαρέλας ράουλου 
Αλλαγή βάσης ελατ. σωµ. πρέσας 
Αλλαγή βάσης εµβόλου πόρτας 
Αλλαγή βάσης µοτέρ 
Αλλαγή βάσης σκαλοπατιού 
Αλλαγή βάσης στοπ ανυψωτ. µηχανισµού 
Αλλαγή βάσης υδραυλικού κινητήρα 
Αλλαγή βάσης χειριστηρίου 
Αλλαγή βραχίονα ανυψωτ. µηχανισµού 
Αλλαγή βραχίονα έλξης container 
Αλλαγή γάντζου ασφαλ.πόρτας 
Αλλαγή γάντζου έλξης container 
Αλλαγή γάντζου πόρτας 
Αλλαγή γλίστρας ανυψωτ.µηχαν. 
Αλλαγή γλίστρας προωθητήρα 
Αλλαγή γραναζιού 
Αλλαγή γραναζιού µίζας 
Αλλαγή γωνίας τυµπάνου 
Αλλαγή δείκτη ελαίου 
Αλλαγή δέλτα 
Αλλαγή διακόπτη 
Αλλαγή διακόπτη χειρισµού συµπ 
Αλλαγή ελάσµατος φωτοκύτταρου 
Αλλαγή ελαστ. παρεµβ. πόρτας σµα 
Αλλαγή ελαστ. σωλ. πιες. µε άκρα 
Αλλαγή ελαστ. σωλ. πιες. γάντζου 
Αλλαγή ελαστικού ανυψωτικού 
Αλλαγή ελαστικού εισαγωγής 
Αλλαγή ελαστικού ποδιάς 
Αλλαγή ελαστικού πόρτας 
Αλλαγή ελαστικού στεγανοποίησης 
Αλλαγή ελατηρίου έλξεως 
Αλλαγή ελατηρίου σώµατος 
Αλλαγή ελατηρίου τζαβέτας 
Αλλαγή ελατηρίου χειριστηρίου 
Αλλαγή εµβόλου υδραυλ. αντλίας 
Αλλαγή εµβόλου αέρα 
Αλλαγή εµβόλου ανυψωτικού 
Αλλαγή εµβόλου βαλβίδας 
Αλλαγή εµβόλου γάντζου 
Αλλαγή εµβόλου κτενιού 
Αλλαγή εµβόλου µαχαιριού 
Αλλαγή εµβόλου ποδαρικών 
Αλλαγή εµβόλου πόρτας 
Αλλαγή εµβόλου πόρτας ηµιρυµ/νου 
Αλλαγή εµβόλου προωθητήρα 
Αλλαγή εµβόλου συρ. πόρτας ηµιρυµ/νου 



49 

Αλλαγή εµβόλου τηλεσκοπικού 
Αλλαγή εµβόλου φορείου 
Αλλαγή εµβόλου φορείου συµπιες 
Αλλαγή εµβόλου χειριστηρίου 
Αλλαγή εµπρόσθιου µέρους σκελετού 
Αλλαγή εµπρόσθιας µπάρας 
Αλλαγή επαγωγικού (φωτοκυττ) 
Αλλαγή επαφής 
Αλλαγή ερταλον κουζινέτου 
Αλλαγή ζύγι 
Αλλαγή ηλεκτρ. βαλβ. ψεκ. ύδατος 
Αλλαγή ηλεκτρ. συστηµ. ανυψωτ. 
Αλλαγή ηλεκτροβαλβίδας 
Αλλαγή θερµικού ηλεκτρ. Κυκλ. 
Αλλαγή θηλιάς container 
Αλλαγή καδένας 
Αλλαγή καλωδιώσεως 
Αλλαγή κάµερας 
Αλλαγή κανόνα χειριστηρίου 
Αλλαγή κανονιού 
Αλλαγή καρδιάς αντλίας 
Αλλαγή καρέ άξονα 
Αλλαγή κατανεµητή 
Αλλαγή κεντρ. ράουλου τυµπάνου 
Αλλαγή κεντρ. τµηµ. προωθητήρα 
Αλλαγή κεντρικών δοκών σώµατος 
Αλλαγή κεφαλής πλυστικού 
Αλλαγή κεφαλής τερµατ. διακόπτη 
Αλλαγή κιτ οπισθ. παρακ. 
Αλλαγή κιτ χειριστηρίου 
Αλλαγή κολώνας τζαβεττας 
Αλλαγή κολώνων container 
Αλλαγή κολώνων οροφής 
Αλλαγή κολώνων πατώµατος 
Αλλαγή κολώνων σώµατος 
Αλλαγή κοµπλέρ 
Αλλαγή κοµπλέρ τροχών µειωτήρα 
Αλλαγή κουζινέτου 
Αλλαγή κοχυλιού 
Αλλαγή κρεµάστρας ανυψωτικού 
Αλλαγή κρεµάστρας ηµιρυµ/νου 
Αλλαγή κρεµάστρας µε γλίστρες 
Αλλαγή κρουπόν 
Αλλαγή κτενιού 
Αλλαγή λαδιού 
Αλλαγή λαµαρίνας λάστιχου 
Αλλαγή λασπωτήρα 
Αλλαγή λάστιχου εισαγωγής 
Αλλαγή λάστιχου µπάρας ανυψωτικού 
Αλλαγή λάστιχου σκελετού 
Αλλαγή λεβιέ χειριστηρίου 
Αλλαγή µαχαιριού πρέσας 
Αλλαγή µειωτή 
Αλλαγή µερών τυµπάνου 
Αλλαγή µεταλλάκτη 
Αλλαγή µίζας 
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Αλλαγή µισού εµπρ.τµηµ.σκελ. 
Αλλαγή µισού τυµπάνου 
Αλλαγή µόνιτορ 
Αλλαγή µπάρας ανυψωτικού 
Αλλαγή µπάρας σουστών 
Αλλαγή µπάρας τιµονιού 
Αλλαγή µπουτόν 
Αλλαγή µπουτόν ηλεκτρ.χειριστ. 
Αλλαγή µπουτονιέρας 
Αλλαγή µπράτσου ανυψ. µηχαν. 
Αλλαγή ντίζας κλίσεως ανυψωτ. 
Αλλαγή ντίζας τηλεχειρισµού 
Αλλαγή ξύστρας φορείου σµα 
Αλλαγή οδηγών προωθητήρα 
Αλλαγή οδηγών πατώµατος 
Αλλαγή όλων των φίλτρων 
Αλλαγή ορθοστάτη προωθητ. 
Αλλαγή ουρανού container 
Αλλαγή ουρανού πρέσας 
Αλλαγή πατώµατος container 
Αλλαγή πατώµατος πρέσας 
Αλλαγή πελµάτων ανυψωτικού 
Αλλαγή πετάλου φωτοκύτταρου 
Αλλαγή πηνίου 
Αλλαγή πι καδένας 
Αλλαγή πι οδηγών προωθητήρα 
Αλλαγή πι ολίσθησης γλίστρας 
Αλλαγή πιεζοστάτη 
Αλλαγή πίνακα container 
Αλλαγή πιστολιού 
Αλλαγή πλαϊνού σκάφης 
Αλλαγή πλαϊνού τραβέρσας 
Αλλαγή πλαϊνών καπακ. εµβ. πορτ. 
Αλλαγή πλαϊνών σώµατος 
Αλλαγή πλακακιου αντλίας 
Αλλαγή πλακέτας 
Αλλαγή πλάτης φορείου 
Αλλαγή πλατό 
Αλλαγή ποδαρικού 
Αλλαγή ποδιάς 
Αλλαγή πορτάκι 
Αλλαγή πορτάκι container 
Αλλαγή πορτάκι φορτ. πρέσας 
Αλλαγή πόρτας 
Αλλαγή πόρτας container 
Αλλαγή πρίζας 
Αλλαγή προβολέα 
Αλλαγή προεκτ. σε γαντζ. µπρατς. 
Αλλαγή προωθητήρα 
Αλλαγή πύρου 
Αλλαγή πύρου εµβ.ρ άουλου σµα 
Αλλαγή πύρου ραουλ. κυλ. φορ. 
Αλλαγή πύρων συµπλ. Container 
Αλλαγή ράουλου 
Αλλαγή ράουλου container 
Αλλαγή ράουλου παλάντζας 
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Αλλαγή ραουλοφωλιας 
Αλλαγή ρεγουλατορου αµπραγιάζ 
Αλλαγή ρεγουλατορου µπράτσου 
Αλλαγή ρελέ 
Αλλαγή ρουλεµ.& γραναζ. µειωτή 
Αλλαγή ρουλεµάν & στεγαν. τροχ  
Αλλαγή ρουλεµάν άκρου εµβ.φορ. 
Αλλαγή ρουλεµάν ανυψωτικού 
Αλλαγή ρουλεµάν καβαλέτου 
Αλλαγή ρουλεµάν µαχαιριού 
Αλλαγή ρουλεµάν πλατό 
Αλλαγή ρουλεµάν πόρτας ηµιρυµ/ 
Αλλαγή ρουλεµάν πρέσας 
Αλλαγή ρουλεµάν ράουλου 
Αλλαγή ρυθµιστή 
Αλλαγή σασµάν 
Αλλαγή σιδηροσωλήνα 
Αλλαγή σκαλοπατιού 
Αλλαγή σκάφης µυλου 
Αλλαγή σκάφης πρέσας 
Αλλαγή σκελετού 
Αλλαγή σταυρού 
Αλλαγή στεγανών 
Αλλαγή στεγανών εµβολ. ανυψ. container 
Αλλαγή στεγανών εµβολ. Ανυψωτ. 
Αλλαγή στεγανών εµβολ. ασφάλισης container 
Αλλαγή στεγανών εµβολ. κτενιου 
Αλλαγή στεγανών εµβολ. µαχαιρ. 
Αλλαγή στεγανών εµβολ. πόρτας 
Αλλαγή στεγανών εµβολ. προωθ. 
Αλλαγή στεγανών εµβολ. συγκρ.container 
Αλλαγή στεγανών εµβολ. τηλ.Ηµιρυµ/νου 
Αλλαγή στεγανών εµβολ. Φορείου 
Αλλαγή στεγανών εµβολ. γάντζου 
Αλλαγή στεγανών υδρ. εµβ. πόρτας 
Αλλαγή στεγανών υδραυλ.κινητ. 
Αλλαγή στεγανών χειρ. φορτ.- εκφ 
Αλλαγή στεφάνης κυλις.τυµπανου 
Αλλαγή στοιχείου φίλτρου εισαγ 
Αλλαγή στοπ σούστας 
Αλλαγή συρµατόσκοινου 
Αλλαγή συροµ. πόρτας ηµιρυµ/νου 
Αλλαγή συστ. Γάντζου ασφάλισης container 
Αλλαγή συστ. έλεγχουσυµπιεστή 
Αλλαγή σωλήνα πολυαµιδίου 
Αλλαγή σώµατος 
Αλλαγή τακάκι γλίστρας προωθητ 
Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου 
Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου ηµιρυµ/νου 
Αλλαγή τάκου βαλβίδας 
Αλλαγή ταχυσυνδέσµων 
Αλλαγή τερµατικού διακόπτη 
Αλλαγή τζαβεττας 
Αλλαγή τµηµ. καθρέπτη σκελετού 
Αλλαγή τµηµ. οροφής 
Αλλαγή τµηµ. τραβέρσας σώµατος 
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Αλλαγή τµήµατος πόρτας 
Αλλαγή τµήµατος σκάφης 
Αλλαγή τµήµατος σώµατος 
Αλλαγή τµήµατος ψευδοπλ. 
Αλλαγή τούµπο εµβόλου 
Αλλαγή τρoxoύ container 
Αλλαγή τραβέρσας πόρτας 
Αλλαγή τραβέρσας σκάφης 
Αλλαγή τραβέρσας σώµατος container 
Αλλαγή τσιµούχας στεγ.ρουλ. 
Αλλαγή τσιµουχών ράουλου 
Αλλαγή τυµπάνου 
Αλλαγή υδρ. ηλεκτροβαλβιδας 
Αλλαγή υδρ. κυκλ.ποδαρικων 
Αλλαγή υδρ. κυκλώµατος αντλίας 
Αλλαγή υδραυλικής αντλίας 
Αλλαγή υδραυλικού κινητήρα 
Αλλαγή φανού 
Αλλαγή φάρου 
Αλλαγή φίλτρου 
Αλλαγή φις 
Αλλαγή φλάντζας 
Αλλαγή φορείου 
Αλλαγή φτερού 
Αλλαγή φύλλου αλουµινίου 
Αλλαγή φυσουνάκι αέρος 
Αλλαγή χειριστηρίου 
Αλλαγή χερούλι εργατών 
Αλλαγή χωνιού 
Αλλαγή ψευδοπλαισίου 
Αλλαγή ψυκτροθήκης 
Αποσυν.- επαν. ηλεκτ. κιν. πρέσας 
Αποσυνδ.-επαν. αναστολέα ελατ. 
Αποσυνδ.- επαν. ανατρ. κιβωτ. 
Αποσυνδ.- επαν. αντλίας 
Αποσυνδ.-επαν. αντλίας πλυστικ 
Αποσυνδ.-επαν. ανυψωτ. µηχαν. 
Αποσυνδ.- επαν. άξονα ανυψωτ. 
Αποσυνδ.- επαν. άξονα 956  µεταδ. 
Αποσυνδ.-επαν. βάσης ράουλου ελ 
Αποσυνδ.-επαν. βραχίονα ανυψ. 
Αποσυνδ.-επαν. δέλτα 
Αποσυνδ.-επαν. δοχείου λαδιού 
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. ανατρ. 
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. ανυψ. cont 
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. ανυψ. container 
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. ανυψωτ. 
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. ασφάλισης container 
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. βελονιού 
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. γάντζου 
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. κτενιού 
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. µαχαιριού 
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. περιστρ. 
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. πόρτας 
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. προωθ. 
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. συγκ. container 
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Αποσυνδ.-επαν. εµβ. τηλ. Ηµιρυµ/νου 
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. φορείου 
Αποσυνδ.-επαν. ηλεκτρ. µοτέρ 
Αποσυνδ.-επαν. καβαλέτου 
Αποσυνδ.-επαν. κρεµάστρας 
Αποσυνδ.-επαν. µαχαιριού 
Αποσυνδ.-επαν. µειωτή 
Αποσυνδ.-επαν. µπράτσου ανυψ. 
Αποσυνδ.-επαν. παλάντζας 
Αποσυνδ.-επαν. πεντάλ 
Αποσυνδ.-επαν. πέταλου 
Αποσυνδ.-επαν. πόρτας 
Αποσυνδ.-επαν. πόρτας κιβωταµ. 
Αποσυνδ.-επαν. προωθητήρα 
Αποσυνδ.-επαν. ράουλου 
Αποσυνδ.-επαν. ράουλου παλάντζας 
Αποσυνδ.-επαν. ραουλων φορείου 
Αποσυνδ.-επαν. ρουλεµάν παλάντζας 
Αποσυνδ.-επαν. σασµάν 
Αποσυνδ.-επαν. σκελετού 
Αποσυνδ.-επαν. τηλεχειρ/ριου 
Αποσυνδ.-επαν. υδραυλ. Αντλίας 
Αποσυνδ.-επαν. υδραυλ.κινητήρα 
Αποσυνδ.-επαν. υπερκατασκευής 
Αποσυνδ.-επαν. φορείου 
Αποσυνδ.-επαν. φορείου συµπιες 
Αποσυνδ.-επαν. χειριστηρίου 
Αποσυνδ.- µετατ.- επαν. γάντζων 
Αποσύνδεση παλαιάς υπερκατασκ. 
Αποσύνδεση πλυστικού 
Βαφή container 
Βαφή απορ/ρου 
Βαφή πόρτας 
Βαφη υπερκατασκευής 
Έλεγχος & ρύθµιση φωτοκύτταρου 
Έλεγχος ανυψωτικού µηχανισµού 
Έλεγχος γάντζων ασφάλισης πόρτας 
Έλεγχος διαρροών 
Έλεγχος εµβόλων πόρτας 
Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώµατος 
Έλεγχος κοµπρεσέρ 
Έλεγχος πιέσεων 
Έλεγχος πιέσεως εµβολ. γαντζου 
Έλεγχος ραούλων 
Έλεγχος σασµάν 
Έλεγχος υδραυλ. αντλίας 
Έλεγχος υδραυλ. κινητήρα 
Έλεγχος υδραυλ. χειριστηρίου 
Έλεγχος ψευδοπλαισίου 
Ενίσχυση ανυψωτικού µηχανισµού 
Ενίσχυση αρθρώσεων πόρτας 
Ενίσχυση άρθρωσης εµβολ. πόρτας 
Ενίσχυση άρθρωσης εµβόλου προωθ. 
Ενίσχυση άρθρωσης εµβόλου φορείου 
Ενίσχυση βάσης ελατηρ. σωµ. πρέσας 
Ενίσχυση βάσης εµβόλου φορείου 
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Ενίσχυση βάσης πύρου τυµπάνου 
Ενίσχυση βάσης στήριξης πόρτας 
Ενίσχυση βραχιόνων ανυψ. µηχαν. 
Ενίσχυση γέφυρας 
Ενίσχυση δέλτα 
Ενίσχυση δεξαµενής νερού 
Ενίσχυση εµπροσθ. γεφ. ψευδοπλ. 
Ενίσχυση εσωτερικού τυµπάνου 
Ενίσχυση κολώνας ανυψωτικού 
Ενίσχυση κολώνας σώµατος 
Ενίσχυση κολώνων πόρτας 
Ενίσχυση κοχυλιού 
Ενίσχυση κρεµάστρας ανυψωτικού 
Ενίσχυση µασιφ τυµπάνου 
Ενίσχυση µαχαιριού 
Ενίσχυση οδηγών προωθητήρα 
Ενίσχυση ορθοστάτη 
Ενίσχυση οροφής σωµατ. πρέσας 
Ενίσχυση πατώµατος 
Ενίσχυση πετάλου 
Ενίσχυση πι καδένας 
Ενίσχυση πλαιν. σκάφης πρέσας 
Ενίσχυση πλαϊνών σκάφης 
Ενίσχυση πλαισίου 
Ενίσχυση πλάτης φορείου 
Ενίσχυση ποδιάς 
Ενίσχυση πόρτας 
Ενίσχυση προωθητήρα 
Ενίσχυση πύρων σύµπλεξης container 
Ενίσχυση ραουλοφορου βάσης 
Ενίσχυση ραουλοφωλιάς 
Ενίσχυση σασί container 
Ενίσχυση σκάφης 
Ενίσχυση σώµατος πρέσας 
Ενίσχυση τζαβετας 
Ενίσχυση τραβέρσας πόρτας 
Ενίσχυση τραβέρσας σκάφης 
Ενίσχυση τυµπάνου 
Ενίσχυση φορείου container 
Ενίσχυση φτερού 
Ενίσχυση φωλιάςγάντζου 
Ενίσχυση ψευδοπλαισίου 
Ενίσχυση-συγκολ.πλατης φορείου 
Επανατοποθέτηση πρέσας σµα 
Επιβράχυνση πλαισίου 
Επισκοπή (τορνιρ.-γεµ.) αξον. ραουλων 
Επισκευή ανυψωτικού µηχανισµού 
Επισκευή άξονα µετάδοσης κίνησης 
Επισκευή άρθρωσης 
Επισκευή βάσεων τροχών container 
Επισκευή βάσης εµβόλου φορείου 
Επισκευή βάσης ράουλου έλξης 
Επισκευή βραχίονα συγκρ.container 
Επισκευή γάντζουέλξης cont. 
Επισκευή δέλτα 
Επισκευή διαρροής εµβολ. µαχαιριού 
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Επισκευή διαρροής λαστιχ. εισαγωγης 
Επισκευή διαρροών υδραυλ. αντλίας 
Επισκευή διαρροών υδραυλ. κυκλώµατος 
Επισκευή δίσκου 
Επισκευή δοχείου λαδιού 
Επισκευή εµβόλου ανατρ. 
Επισκευή εµβόλου ανυψ. Container 
Επισκευή εµβόλου ανυψωτικού 
Επισκευή εµβόλου ασφάλισης Container 
Επισκευή εµβόλου βελονιού 
Επισκευή εµβόλου γάντζου 
Επισκευή εµβόλου κουβούκλιου 
Επισκευή εµβόλου µαχαιριού 
Επισκευή εµβόλου περιστροφής 
Επισκευή εµβόλου πόρτας 
Επισκευή εµβόλου προωθητήρα 
Επισκευή εµβόλου φορείου 
Επισκευή εµβόλου χτενιού 
Επισκευή ηλεκτρικούκυκλώµατος 
Επισκευή θηλειάς έλξης container 
Επισκευή κόντρας διαφορικού 
Επισκευή κυκλ. αυτ. λίπανσης 
Επισκευή µαχαιριού 
Επισκευή µπράτσων ανυψωτικού 
Επισκευή οδηγών γλιστρών 
Επισκευή οδηγών προσέγγισης container 
Επισκευή ουρανού container 
Επισκευή πατώµατος 
Επισκευή πεντάλ 
Επισκευή πλαισίου container 
Επισκευή ποδιάς 
Επισκευή πορτάκι (πάνω) ηµιρυµ/νου 
Επισκευή πόρτας οχήµατος 
Επισκευή προωθητήρα 
Επισκευή ράουλου 
Επισκευή ραουλοφωλιάς 
Επισκευή σασµάν 
Επισκευή σκαλοπατιού 
Επισκευή σκάφης υποδ. απορ/των 
Επισκευή σκελετού 
Επισκευή στηρ.στεφ.κυλ.τυµπαν. 
Επισκευή συστ. ασφαλ. πόρτας 
Επισκευή συστ. αυτοµ. λίπανσης 
Επισκευή τηλεχειριστηρίου 
Επισκευή υδραυλικής αντλίας 
Επισκευή υδραυλικού κινητήρα 
Επισκευή υδραυλικού κυκλώµατος 
Επισκευή φορείου 
Επισκευή φορείου σµα 
Επισκευή χειριστηρίου 
Ευθυγρ/ση ανυψ. µηχαν. 
Ευθυγρ/ση άξονα ανυψωτικού 
Ευθυγρ/ση αρθρ. ασφαλ. πόρτας πρ 
Ευθυγρ/ση αρθρ. εµβόλου ανυψ. 
Ευθυγρ/ση αρθρώσεων πόρτας πρεσσα 
Ευθυγρ/ση άρθρωσης σώµατος 
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Ευθυγρ/ση ασφαλειών τζαβετα 
Ευθυγρ/ση βάσεων κινητήρα 
Ευθυγρ/ση βάσεων συγκρ. σουστών 
Ευθυγρ/ση βάσης πλάτης φορείου 
Ευθυγρ/ση βραχιόνων ανυψωτικού 
Ευθυγρ/ση γάντζου έλξης cont. 
Ευθυγρ/ση γάντζων πόρτας container 
Ευθυγρ/ση γωνίας τυµπάνου 
Ευθυγρ/ση ελικώσεων τυµπάνου 
Ευθυγρ/ση κρεµάστρας 
Ευθυγρ/ση µασίφ 
Ευθυγρ/ση µπράτσων ανυψωτικού 
Ευθυγρ/ση οδηγών µικρής πόρτας container 
Ευθυγρ/ση οδηγών προωθητήρα 
Ευθυγρ/ση πλαϊνού αψίδας 
Ευθυγρ/ση πλαισίου container 
Ευθυγρ/ση ποδιάς 
Ευθυγρ/ση πορτάκι (επάνω) ηµιρυµουλκούµενου 
Ευθυγρ/ση πόρτας 
Ευθυγρ/ση πόρτας container 
Ευθυγρ/ση πόρτας ανατροπής 
Ευθυγρ/ση πύρων σύµπλεξης container 
Ευθυγρ/ση σασί 
Ευθυγρ/ση σκαλοπατιού 
Ευθυγρ/ση σώµατος 
Ευθυγρ/ση χτενιού ανυψωτικού 
Ευθυγρ/ση-ενισχ. βάσης  στηρ. αντλ 
Ευθυγρ/ση-ενισχ.γεφυρ. σασί 
Ευθυγρ/ση-ενισχ.κεντρ.δοκ.σωµ. 
Ευθυγρ/ση-ενισχ.ραουλοφ.βάσεως 
Ευθυγρ/ση-ενισχ.ψευδ.& ραουλ 
Ευθυγρ/ση-ενίσχυση πλαϊνών 
Ευθυγρ/ση- τορνάρισµα στεφ.κυλ.τυµ 
Ηλεκτρολογικές εργασίες σµα 
Ηλεκτρολογική σύνδεση πόρτας 
Καθαρισµός βαλβίδων 
Λίπανση κινούµενων µερών 
Λίπανση πρέσας σµα 
Μετατροπή βάσεως αντλίας 
Ρεγουλάρισµα ανυψωτικού µηχαν. 
Ρεγουλάρισµα ραούλων 
Ρεγουλάρισµα υδραυλ. κινητήρα 
Ρύθµιση ανυψωτικού µηχανισµού 
Ρύθµιση µπράτσων ανυψωτικού 
Ρύθµιση πιέσεων 
Ρύθµιση πόρτας 
Ρύθµιση ραούλων 
Ρύθµιση σκαλοπατιού 
Ρύθµιση υδρ. κινητήρα 
Στεγαν. Λεκάνης υποδοχής απορρ. 
Στήριξη βάσεων δέλτα 
Συγκόλληση άκρου φορείου 
Συγκόλληση αναστολέων σώµατος 
Συγκόλληση ανυψωτικού 
Συγκόλληση άξονα ανυψωτικού 
Συγκόλληση άξονα αρθρ. βραχ. ανυ 
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Συγκόλληση αρθρ.εµβολ.ανυψ. 
Συγκόλληση αρθρ.εµβόλου πόρτας 
Συγκόλληση αρθρ.εµπρ. καβαλέτου 
Συγκόλληση άρθρωσης εµβ. Φορείου 
Συγκόλληση άρθρωσης πόρτας 
Συγκόλληση βάσης ελατηρ.σωµατ. 
Συγκόλληση βάσης εµβόλου ανυψ. 
Συγκόλληση βάσης στεφάνης κυλ. 
Συγκόλληση βάσης στηρ. φτερού 
Συγκόλληση βάσης υδρ.αντλίας 
Συγκόλληση βάσης υδρ.κινητήρα 
Συγκόλληση βάσης χειριστηρίου 
Συγκόλληση βραχίονα συγκ.container 
Συγκόλληση γέφυρας 
Συγκόλληση δέλτα 
Συγκόλληση δοχείου λαδιού 
Συγκόλληση ελάσµατος φωτοκυττ. 
Συγκόλληση εµβόλου µαχαιριού 
Συγκόλληση εµβόλου φορείου 
Συγκόλληση -ενισχ.βάσης µικρ.ράουλου 
Συγκόλληση κεντρ.τµηµ.προωθητ. 
Συγκόλληση κολώνας ανυψωτικού 
Συγκόλληση κολώνας σώµατος 
Συγκόλληση κολώνων πόρτας 
Συγκόλληση κοχυλιού 
Συγκόλληση κρεµάστρας µαχαιρ. 
Συγκόλληση κτενιού 
Συγκόλληση λάµων στηριξ. µασίφ 
Συγκόλληση µασίφ 
Συγκόλληση µαχαιριού 
Συγκόλληση µπράτσων ανυψωτικού 
Συγκόλληση ορθοστάτη 
Συγκόλληση πατώµατος 
Συγκόλληση πελµάτων στηρ.container 
Συγκόλληση πετάλου 
Συγκόλληση πλαισίου 
Συγκόλληση ποδιάς 
Συγκόλληση πόρτας 
Συγκόλληση πόρτας ανατροπής 
Συγκόλληση προωθητήρα 
Συγκόλληση ραουλοφωλιας 
Συγκόλληση σκαλοπατιού 
Συγκόλληση σκάφης 
Συγκόλληση στεφάνης κυλίσεως 
Συγκόλληση σώµατος 
Συγκόλληση τραβέρσας 
Συγκόλληση τυµπάνου 
Συγκόλληση φτερών 
Συγκόλληση ψευδοπλαισίου 
Συγκόλληση- στήριξη λάστιχου 
Σύσφιξη ράουλων 
Τοποθέτηση inventer 
Τοποθέτηση ανυψωτικού µηχανισµού 
Τοποθέτηση γλιστρών κάδων 
Τοποθέτηση ελεγκτή προγρ/τος 
Τοποθέτηση µάσκας φορείου 
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Τοποθέτηση µπουτ/ρας χοάνης 
Τοποθέτηση πλαϊνών µπαρών 
Τοποθέτηση υδραυλικού κυκλώµατος 
Τοποθέτηση υδραυλικών ποδαρικών 
Τορνάρισµα -γέµισµα άξονα παλάντζας 
Τορνάρισµα – γέµισµα ράουλου 
Τορνάρισµα -κεντράρισµα τυµπάνου 
 
2. Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών που αφορούν τις Υπερκατασκευές των 
Μηχανοκίνητων Σαρώθρων 
Απλό service υπερκατασκευής σαρώθρου (αλλαγή φίλτρων ελαίου, αέρος και ελαίου 
κινητήρα). 
Αλλαγή κεντρικής σκούπας και ρύθµισης αυτής. 
Αλλαγή πλαϊνής σκούπας και ρύθµισης αυτής. 
Γενικό service ήτοι:  
α) αλλαγή λαδιών κινητήρων πλαισίου και υπερκατασκευής,  
β) αλλαγή φίλτρων: λαδιού πετρελαίου αέρα και των δυο κινητήρων,  
γ) έλεγχος εµπρόσθιου συστήµατος, ιµάντων, βαλβολίνων σασµάν και διαφορικού, 
έλεγχος και ρύθµισης συστήµατος σάρωσης. 
Επισκευή του συµπλέκτη µε εξαγωγή και επανατοποθέτηση του σασµάν και την αλλαγή 
των αντλιών του συµπλέκτη. 
Επισκευή του υδραυλικού µετατροπέα του σαρώθρου. 
Επισκευή πολλαπλασιαστή στροφών συστήµατος µετάδοσης κίνησης τουρµπίνας. 
Αντικατάσταση συρµατόσκοινου πλαϊνής σκούπας. 
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση κυλίνδρου κεντρικής σκούπας. 
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση κυλίνδρου πλαϊνής σκούπας. 
Αντικατάσταση ψυγείου συστήµατος ψύξεως βοηθητικού κινητήρα. 
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση αντλίας ύδατος συστήµατος ψεκασµού. 
Αντικατάσταση αντλίας υδραυλικού συστήµατος σάρωσης. 
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση υδραυλικού κινητήρα πλαϊνής σκούπας. 
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση υδραυλικού κινητήρα κεντρικής σκούπας. 
Αντικατάσταση πλαϊνού σωλήνα αναρρόφησης χοάνης. 
Αντικατάσταση σωλήνα αναρρόφησης οροφής (προβοσκίδα). 
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση αντλίας υψηλής πίεσης ύδατος. 
Εξαγωγή χοάνης αναρρόφησης. Αντικατάσταση ελαστικών παρεµβυσµατων, 
επανατοποθέτηση και ρύθµιση αυτής. 
Αντικατάσταση ελαστικού, τροχού χοάνης. 
Αντικατάσταση ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας υδραυλικού συστήµατος. 
Αντικατάσταση ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας συστήµατος αέρος. 
Αντικατάσταση ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας συστήµατος ψεκασµού ύδατος. 
Αντικατάσταση διακόπτη ηλεκτρικού συστήµατος. 
Αντικατάσταση παρεµβύσµατος πόρτας κάδου. 
Αντικατάσταση παρεµβύσµατος χώρου κινητήρα. 
Αντικατάσταση παρεµβύσµατος τουρµπίνας. 
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση µπλοκ ηλεκτροβαλβίδων υδραυλικού 
συστήµατος. 
Αντικατάσταση µεταλλικού αεραγωγού κάδου απορριµµάτων. 
Αντικατάσταση προφυλακτήρων πρόσκρουσης στο εσωτερικό του κάδου απορριµµάτων. 
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση συστήµατος φίλτρων ψεκασµού ύδατος. 
Αντικατάσταση ελαστικής κουρτίνας συστήµατος σάρωσης. 
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση και καθαρισµός δεξαµενής πετρελαίου.. 
Αντικατάσταση άξονα κεντρικής σκούπας. 
Αντικατάσταση άξονα και κλαπέτου κάδου απορριµµάτων. 
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση πόρτας κάδου απορριµµάτων και ρύθµιση 
αυτής. 
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση κεντρικού συστήµατος σάρωσης και 
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ευθυγράµµιση αυτού. 
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση κελύφους τουρµπίνας αναρρόφησης. 
Επισκευή κάδου απορριµµάτων µε αντικατάσταση φθαρµένων τµηµάτων αυτού. 
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση πλαϊνού συστήµατος σάρωσης και 
ευθυγράµµιση αυτού. 
Αντικατάσταση συστήµατος χοάνης αναρρόφησης. 
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου συστήµατος ανατροπής 
κάδου. 
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση υδραυλικού χειριστηρίου ανατροπής κάδου. 
 
3.Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών που αφορούν στις Υπερκατασκευές  των 
Καλαθοφόρων 
Απλό service ανυψωτικού (βάσης – κορµού - βραχίονα) 
Επισκευή καλαθιού 
Επισκευή συστήµατος ασφάλισης 
Επισκευή βαρούλκου 
Επισκευή τροχαλίας 
Επισκευή ραούλου 
Αντικατάσταση µαρκουτσιού 
Έλεγχος χειριστηρίων 
Έλεγχος βαλβίδας 
Έκδοση Πιστοποιητικού 
 
13. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΥΚΛΩΝ 
 
1. Συντήρηση και Επισκευή Κινητήρα 
Ρεκτιφιέ στροφάλου 
Εφαρµογή κουζινέτων 
Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 
Πλάνισµα καπακιού 
Πλάνισµα κορµού κινητήρα 
Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών και εφαρµογή πείρων 
Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρµογή 
Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 
Αλλαγή εδρών βαλβίδων 
Φλάντζες τσιµούχες 
Ελατήρια 
Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων 
Ρύθµιση βαλβίδων 
Αλλαγή αντλία νερού 
Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα βενζίνης 
Έλεγχος καυσαερίων 
Αποσυναρµολόγηση – συναρµολόγηση, κινητήρα. 
 
2. Συντήρηση και Επισκευή Κιβωτίου Ταχυτήτων 
Αλλαγή φουρκέτες 
Αλλαγή συγχρόνιζε 
Αλλαγή ρουλεµάν 
Αλλαγή γραναζιών 
Φλάντζες τσιµούχες 
Πρωτεύων άξονας κοµπλέ 
∆ευτερεύων άξονας κοµπλέ 
Σταυροί ταχυτήτων 
Σταθερά ταχυτήτων 
Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων 
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3. Συντήρηση και Επισκευή Αναρτήσεων 
Αλλαγή αµορτισέρ 
Αλλαγή σινεµπλόκ 
Αλλαγή κόντρες κ.λ.π. 
 
4. Συντήρηση και Επισκευή Συστήµατος Πέδησης 
Έλεγχος – επισκευή τρόµπας φρένου 
Έλεγχος – επισκευή δαγκάνων δισκόφρενου 
Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 
Έλεγχος – τορνίρισµα ταµπούρων - δίσκων 
Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερµουίτ - τακάκια 
Λίπανση – αντικατάσταση ρουλεµάν τροχών – µουαγιέ 
Τσιµούχες – δαχτυλίδια 
 
5. Συντήρηση και Επισκευή Εµπρόσθιου Συστήµατος 
Επισκευή και αντικατάσταση στις µπουκάλες µπροστινού συστήµατος 
Έλεγχος και επισκευή τιµονιού και συστήµατος συγκράτησης αυτού 
 
6. Συντήρηση και Επισκευή ∆ιαφορικού 
Επισκευή – αντικατάσταση ιµάντα κίνησης 
Επισκευή – αντικατάσταση µπιλιών τροχού κίνησης 
 
7. Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρικών Συστηµάτων 
Γενική επισκευή µίζας 
Αλλαγή µίζας 
Γενική επισκευή και έλεγχος δυναµό – αυτοµάτου 
Αλλαγή δυναµό 
Έλεγχος και επισκευή φωτισµού 
Αλλαγή φαναριών  
Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης 
 
14.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ -ΒΑΦΗΣ 
Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ επιβατικού 
Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ φορτηγού  
Αλλαγή παρµπρίζ Μ.Ε.  
Αλλαγή µε λάστιχο παρµπρίζ επιβατικού  
Αλλαγή µε λάστιχο παρµπρίζ φορτηγού  
Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούµενου  
Αλλαγή προφυλακτήρα 
Αλλαγή σκαλοπατιού καµπίνας 
Αλλαγή γρύλου τζαµιού 
Επισκευή κλειδαριάς πόρτας 
Γενικές εργασίες φανοποιείας, π.χ. αλλαγή φαναριών  
Τοποθέτηση γραµµάτων & κίτρινης λωρίδας 
 
15. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & Μ.Ε. ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Γενικό πλύσιµο εξωτερικών επιφανειών & καµπίνας των οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργου και λίπανση- γρασάρισµα στα προβλεπόµενα ειδικά σηµεία του κάθε οχήµατος, µε 
την χρήση κατάλληλου επαγγελµατικού εξοπλισµού. 
Ειδικός καθαρισµός του οπίσθιου τµήµατος των απορριµµατοφόρων (οπίσθιας θύρας, 
της πλάκας συµπίεσης εξωτερικά, καθώς και των σκαλοπατιών για την µεταφορά των 
εργαζοµένων, µε αµµοβολή µε κατάλληλο επαγγελµατικό εξοπλισµό. 
 
16.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
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17. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
 
Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω Πίνακα 2, στις εργασίες συντήρησης των οχηµάτων 
περιλαµβάνεται επίσης το πλύσιµο - καθαρισµός όλων των αυτοκινήτων (επιβατικά, 
φορτηγά, λεωφορεία, κλπ.) και µηχανηµάτων έργων του ∆ήµου συµπεριλαµβανοµένου της 
λίπανσης για όσα από αυτά απαιτείται (παράγραφος 15 του ανωτέρω πίνακα).  
 
Επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη έκδοσης των απαιτούµενων πιστοποιητικών ταχογράφου 
και πιστοποιητικών υπερκατασκευής των καλαθοφόρων οχηµάτων (παράγραφοι 11 και 
12.3 του ανωτέρω Πίνακα 2).  
 
Τέλος, περιλαµβάνεται, όπως προαναφέρθηκε, η προµήθεια αλυσίδων χιονιού για τα 
οχήµατα µάρκας MAZDA 4x4 µε πινακίδες ΚΗΙ 7292, ΚΗΙ 7293, ΚΗΙ 3119, ΚΗΙ 3120, 
καιΜΕ 79704 του Πίνακα 1. 
 
Ο Συντάξας       Θεωρήθηκε 
 
 
Μαντόπουλος Σπυρίδων    Παπαδόπουλος Απόστολος 
∆Ε 38       Μηχανολόγος Μηχανικός 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος    Προϊστάµενος ∆νσης Περιβάλλοντος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ    ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
 
 

Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
 
 
Σύνολο ενδεικτικού προϋπολογισµού µελέτης:  
εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
 

Α/
Α 

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΧΡΗΣΗ 
ΠΛΑΙΣΙO 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΜΗΝΕΣ) 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΜΗΝΙΑΙΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Σ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

ΟΜΑ∆Α Α. ΠΛΑΙΣΙΑ    

       

1 ΚΗΗ 5524 Απορριµµατοφόρο MERCEDES BENZ 27 200 5.400 
2 ΚΗΗ 5525 Απορριµµατοφόρο MERCEDES BENZ 27 200 5.400 
3 ΚΗΗ 5526 Απορριµµατοφόρο MERCEDES BENZ 27 200 5.400 
4 ΚΗΗ 5529 Απορριµµατοφόρο MERCEDES BENZ 27 200 5.400 
5 ΖΥΗ 2717 Απορριµµατοφόρο MERCEDES 27 200 5.400 
6 KHH 6440 Απορριµµατοφόρο MERCEDES 27 200 5.400 
7 ΚΗΟ 6056 Απορριµµατοφόρο MERCEDES 27 200 5.400 
8 ΚΗΟ 5502 Απορριµµατοφόρο MERCEDES 27 200 5.400 

9 ΚΗΙ 7256 Απορριµµατοφόρο 
MERCEDES DAIMLER 

CHRYSLER 
27 200 5.400 

10 ΚΗΙ 3072 Απορριµµατοφόρο 
MERCEDES DAIMLER 

CHRYSLER 
27 200 5.400 

11 ΚΗΙ 6566 Απορριµµατοφόρο 
MERCEDES DAIMLER 

CHRYSLER 
27 200 5.400 

12 ΚΗΗ 2219 Απορριµµατοφόρο NISSAN 27 200 5.400 
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13 ΚΗΗ 6153 Απορριµµατοφόρο ISUZU 27 200 5.400 
14 ΚΗΗ 6168 Απορριµµατοφόρο DAF 27 200 5.400 
15 ΚΗΗ 6169 Ελκυστήρας MAN 27 200 5.400 
16 ΚΗΟ 6029 Πυροσβεστικό MERCEDES 27 150 4.050 

17 ME 107371 Πυροσβεστικό 
MERCEDES DAIMLER 

CHRYSLER 
27 150 4.050 

18 ΜΕ 104749 Πυροσβεστικό 
MERCEDES DAIMLER 

CHRYSLER 
27 150 4.050 

19 ΚΗΟ 6025 Βυτιοφόρο MERCEDES 27 150 4.050 

20 ΜΕ 112534 
Αλατοδιανοµέας - Λεπίδα 

Αποχιονισµού 
MERCEDES BENZ 

(UNIMOG) 
27 150 4.050 

21 ΜΕ 104745 Πολυµηχάνηµα 
DAIMLER CHRYSLER 

(UNIMOG) 
27 150 4.050 

22 ΑΝΕΥ Πυροσβεστικό UNIMOG 27 150 4.050 
23 ΚΗΗ 6418 Βυτιοφόρο IVECO 27 150 4.050 
24 ME 99920 Πυροσβεστικό IVECO 27 150 4.050 
25 ME 124336 Πυροσβεστικό IVECO 27 150 4.050 
26 ME 112658 Πυροσβεστικό IVECO 27 150 4.050 
27 ME 67452 Πυροσβεστικό IVECO 27 150 4.050 
28 ΑΝΕΥ Βυτιοφόρο MAN 27 150 4.050 
29 ΑΝΕΥ Βυτιοφόρο MERCEDES 27 150 4.050 
30 ME 105787 Πυροσβεστικό BREMACH 27 150 4.050 

31 
ΑΡ. 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
447 

Πυροσβεστικό FUMO CAR 27 150 4.050 

32 ME 59569 Καλαθοφόρο NISSAN 27 150 4.050 
33 ME 56545 Καλαθοφόρο NISSAN 27 150 4.050 
34 ME 83637 Καλαθοφόρο MERCEDES 27 150 4.050 
35 ΚΗΙ 7296 Φορτηγό Ανατρεπόµενο VOLVO 27 150 4.050 
36 ΚΗΟ 6199 Φορτηγό Ανατρεπόµενο VOLVO 27 150 4.050 
37 KHO 6166 Φορτηγό Ανατρεπόµενο VOLVO 27 150 4.050 
38 KHI 3183 Φορτηγό Ανατρεπόµενο IVECO 27 150 4.050 
39 KHI 3182 Φορτηγό Ανατρεπόµενο FIAT-IVECO 27 150 4.050 
40 KHH 6438 Φορτηγό Ανατρεπόµενο MERCEDES 27 150 4.050 
41 ΚΗΙ 7287 Φορτηγό Ανατρεπόµενο ΜΑΝ 27 150 4.050 
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42 KHO 5798 Φορτηγό Ανατρεπόµενο MERCEDES 27 150 4.050 
43 ΚΗΙ 3145 Λεωφορείο FIAT-IVECO 27 200 5.400 
44 KHI 3034 Λεωφορείο MAN 27 200 5.400 
45 ΚΗΗ 2253 Λεωφορείο MAN 27 200 5.400 
46 ΚΗΙ 7312 Λεωφορείο ICARUS E91 27 200 5.400 
47 KHI 7313 Λεωφορείο ICARUS E91 27 200 5.400 
       

   
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 

Α (€) 
  217.350 

   ΦΠΑ 24%   52.164 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Α (€) 

  269.514 

       

       

ΟΜΑ∆Α Β. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ    

       
1 ME 88139 Εκσκαφέας - Φορτωτής JCB 27 300 8.100 
2 ME 84683 Φορτωτής CASE 27 300 8.100 
3 ME 84682 Εκσκαφέας - Φορτωτής CASE 27 300 8.100 
4 ME 59570 Εκσκαφέας - Φορτωτής CASE 27 300 8.100 
5 ME 56384 Εκσκαφέας - Φορτωτής CASE 27 300 8.100 

6 
ΑΡ. 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
249324 

Εκσκαφέας - Φορτωτής CASE 27 300 8.100 

7 ME 84681 Πολυµηχάνηµα FOREDIL MACCHINE 27 300 8.100 
8 ME 62344 Πολυµηχάνηµα FOREDIL MACCHINE 27 300 8.100 
9 ΜΕ 122412 Εκσκαφέας - Φορτωτής FAI - KOMATSU 27 300 8.100 
10 ΜΕ 114472 Σάρωθρο MATHIEU 27 300 8.100 
11 ME 84680 Σάρωθρο DULEVO 27 250 6.750 
12 ME 67403 Σάρωθρο DULEVO 27 250 6.750 

13 

ΑΡ. 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

TEB50CC507
8104385 

Σάρωθρο BUCHER 27 250 6.750 
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14 
ΑΡ. 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
20569 

Σάρωθρο RAVO 27 250 6.750 

15 ΜΕ 124981 Χορτοκοπτικό GIANNI FERRARI 27 250 6.750 
16 ΜΕ 3102 Εκχιονστικό FORD 27 250 6.750 
       

   
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 

Β (€) 
  121.500 

   ΦΠΑ 24%   29.160 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Β (€) 

  150.660 

       

       

ΟΜΑ∆Α Γ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ∆ΙΚΥΚΛΑ - ΤΡΙΚΥΚΛΑ - ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ    

       

1 ΚΗΙ 9644 Επιβατικό AUDI 27 100 2.700 
2 KHH 5530 Επιβατικό MERCEDES BENZ 27 100 2.700 
3 ΚΗΗ 6415 Επιβατικό FIAT PANDA 27 100 2.700 
4 ΚΗΗ 2233 Επιβατικό SKODA 27 100 2.700 
5 KHI 7262 Επιβατικό HYUNDAI 27 100 2.700 
6 KHI 7261 Επιβατικό HYUNDAI 27 100 2.700 
7 KHI 3109 Επιβατικό HYUNDAI 27 100 2.700 
8 KHI 3058 Επιβατικό VOLVO 27 100 2.700 
9 KHI 3176 Επιβατικό SUZUKI 27 100 2.700 
10 KHI 3159 Επιβατικό SUZUKI 27 100 2.700 
11 KHI 3018 Επιβατικό SUZUKI 27 100 2.700 
12 KHI 3017 Επιβατικό SUZUKI 27 100 2.700 
13 KHH 2172 Επιβατικό SUZUKI 27 100 2.700 
14 KHO 6098 Επιβατικό SANTANA 27 100 2.700 
15 KHO 6028 Επιβατικό SANTANA 27 100 2.700 
16 ΙΡΜ 0741 ∆ίκυκλο PIAGGIO 27 30 810 
17 ΖΧΚ 0717 ∆ίκυκλο YAMAHA 27 30 810 
18 ΒΝΙ 0048 ∆ίκυκλο HONDA 27 30 810 
19 BNI 0049 ∆ίκυκλο HONDA 27 30 810 
20 KT 3980 ∆ίκυκλο SUZUKI 27 30 810 
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21 ZXH 902 Τρίκυκλο PIAGGIO 27 30 810 

22 ΚΗΙ 9646 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
FORD 27 100 2.700 

23 KHI 9647 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
FORD 27 100 2.700 

24 KHI 7293 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
MAZDA 27 100 2.700 

25 KHI 7292 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
MAZDA 27 100 2.700 

26 KHI 6585 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
MITSUBISHI 27 100 2.700 

27 KHO 6182 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
VOLKSWAGEN 27 100 2.700 

28 KHO 6153 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
MITSUBISHI 27 100 2.700 

29 KHO 6140 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
MITSUBISHI 27 100 2.700 

30 KHO 6137 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
MITSUBISHI 27 100 2.700 

31 KHO 6132 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
MITSUBISHI 27 100 2.700 

32 KHO 6058 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
SUZUKI 27 100 2.700 

33 KHO 5730 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
MITSUBISHI 27 100 2.700 

34 KHO 5556 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
MERCEDES 27 100 2.700 

35 KHI 3175 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
FORD 27 100 2.700 

36 KHI 3174 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
MAZDA 27 100 2.700 

37 KHI 3120 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
MAZDA 27 100 2.700 

38 KHI 3119 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
MAZDA 27 100 2.700 

39 KHI 3041 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
MAZDA 27 100 2.700 
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40 KHI 3019 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
TOYOTA 27 100 2.700 

41 KHH 2269 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
FIAT 27 100 2.700 

42 KHH 2261 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
DAEWOO 27 100 2.700 

43 KHH 2255 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
FORD 27 100 2.700 

44 KHH 2254 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
ISUZU 27 100 2.700 

45 KHH 2155 
Φορτηγό µη 

ανατρεπόµενο 
NISSAN 27 100 2.700 

46 ME 107337 Πυροσβεστικό FORD 27 100 2.700 
47 ME 107323 Πυροσβεστικό MAZDA 27 100 2.700 
48 ME 79704 Πυροσβεστικό MAZDA 27 100 2.700 
49 ΜΕ 104809 Πυροσβεστικό MITSUBISHI 27 100 2.700 

50 

ΑΡ. 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

JMBGZPA5VY
A000836 

Φορτηγό µη 
ανατρεπόµενο 

MITSUBISHI 27 100 2.700 

51 

ΑΡ. 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

WF0LM2E10
9W837710 

Φορτηγό µη 
ανατρεπόµενο 

FORD 27 100 2.700 

52 

ΑΡ. 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

MROHR22G1
01514594 

Φορτηγό µη 
ανατρεπόµενο 

TOYOTA 27 100 2.700 

       

   
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 

Γ (€) 
  129.060 

   ΦΠΑ 24%   30.974 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑ∆ΑΣ Γ (€) 
  160.034 
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ΟΜΑ∆Α ∆. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ     
       
1 ΚΗΗ 5524 Απορριµµατοφόρο MERCEDES BENZ 27 200 5.400 
2 ΚΗΗ5525 Απορριµµατοφόρο MERCEDES BENZ 27 200 5.400 
3 ΚΗΗ 5526 Απορριµµατοφόρο MERCEDES BENZ 27 200 5.400 
4 ΚΗΗ 5529 Απορριµµατοφόρο MERCEDES BENZ 27 200 5.400 
5 ΖΥΗ 2717 Απορριµµατοφόρο MERCEDES 27 200 5.400 
6 ΚΗΗ 6440 Απορριµµατοφόρο MERCEDES 27 200 5.400 
7 ΚΗΟ 6056 Απορριµµατοφόρο MERCEDES 27 200 5.400 
8 ΚΗΟ 5502 Απορριµµατοφόρο MERCEDES 27 200 5.400 

9 ΚΗΙ 7256 Απορριµµατοφόρο 
MERCEDES DAIMLER 

CHRYSLER 
27 200 5.400 

10 ΚΗΙ 3072 Απορριµµατοφόρο 
MERCEDES DAIMLER 

CHRYSLER 
27 200 5.400 

11 ΚΗΙ 6566 Απορριµµατοφόρο 
MERCEDES DAIMLER 

CHRYSLER 
27 200 5.400 

12 ΚΗΗ 2219 Απορριµµατοφόρο NISSAN 27 200 5.400 
13 ΚΗΗ 6153 Απορριµµατοφόρο ISUZU 27 200 5.400 
14 ΚΗΗ 6168 Απορριµµατοφόρο DAF 27 200 5.400 
15 ME 59569 Καλαθοφόρο NISSAN 27 200 5.400 
16 ME 56545 Καλαθοφόρο NISSAN 27 200 5.400 
17 ME 83637 Καλαθοφόρο MERCEDES 27 200 5.400 

18 ΚΗΙ 7296 
Φορτηγό Ανατρεπόµενο 

(µε Αρπάγη) 
VOLVO 27 200 5.400 

19 ΚΗΟ 6199 
Φορτηγό Ανατρεπόµενο 

(µε Αρπάγη) 
VOLVO 27 200 5.400 

20 KHO 6166 
Φορτηγό Ανατρεπόµενο 

(µε Αρπάγη) 
VOLVO 27 200 5.400 

21 ΚΗΙ 7287 
Φορτηγό Ανατρεπόµενο 

(µε Αρπάγη) 
ΜΑΝ 27 200 5.400 

22 KHI 3182 
Φορτηγό Ανατρεπόµενο 

(µε Αρπάγη) 
FIAT-IVECO 27 150 4.050 

23 KHI 3183 Φορτηγό ανατρεπόµενο IVECO 27 100 2.700 

24 KHO 5798 
Φορτηγό Ανατρεπόµενο 

(µε Αρπάγη) 
DAIMLER BENZ 27 150 4.050 

25 ΚΗΗ 6438 Φορτηγό ανατρεπόµενο MERCEDES 27 100 2.700 
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26 YYO 7533 Φορτηγό ανατρεπόµενο DAIHATSU 27 150 4.050 
27 ME 107337 Πυροσβεστικό FORD 27 80 2.160 
28 ME 107323 Πυροσβεστικό MAZDA 27 80 2.160 
29 ME 79704 Πυροσβεστικό MAZDA 27 80 2.160 
30 ΜΕ 104809 Πυροσβεστικό MITSUBISHI 27 80 2.160 

31 ΜΕ 104745 Πολυµηχάνηµα 
DAIMLER CHRYSLER 

(UNIMOG) 
27 100 2.700 

32 ΜΕ 112534 
Αλατοδιανοµέας - Λεπίδα 

Αποχιονισµού 
MERCEDES BENZ 

(UNIMOG) 
27 100 2.700 

33 ME 107371 Πυροσβεστικό 
MERCEDES DAIMLER 

CHRYSLER 
27 100 2.700 

34 ΜΕ 104749 Πυροσβεστικό 
MERCEDES DAIMLER 

CHRYSLER 
27 100 2.700 

35 ΚΗΟ 6029 Πυροσβεστικό MERCEDES 27 100 2.700 
36 ME 99920 Πυροσβεστικό IVECO 27 100 2.700 
37 ME 67452 Πυροσβεστικό IVECO 27 100 2.700 
38 ME 124336 Πυροσβεστικό IVECO 27 100 2.700 
39 ME 112658 Πυροσβεστικό IVECO 27 100 2.700 
40 ME 105787 Πυροσβεστικό BREMACH 27 100 2.700 
41 ΜΕ 3102 Εκχιονστικό FORD 27 100 2.700 
42 ΑΝΕΥ Πυροσβεστικό UNIMOG 27 150 4.050 

43 
ΑΡ. 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
447 

Πυροσβεστικό FUMO CAR 27 100 2.700 

44 ΚΗΟ 6025 Βυτιοφόρο MERCEDES 27 100 2.700 
45 ΚΗΗ 6418 Βυτιοφόρο IVECO 27 100 2.700 
46 ΑΝΕΥ Βυτιοφόρο MAN 27 100 2.700 
47 ΑΝΕΥ Βυτιοφόρο MERCEDES 27 100 2.700 
48 ΚΗΗ 6169 Press Container 55m3 ΚΑΟΥΣΗΣ 27 250 6.750 
49 ΚΗΗ 6169 Press Container 55m3 ΚΑΟΥΣΗΣ 27 250 6.750 
50 ΜΕ 124981 Χορτοκοπτικό GIANNI FERRARI 27 50 1.350 
51 ΚΗΙ 3145 Λεωφορείο FIAT-IVECO 27 40 1.080 
52 KHI 3034 Λεωφορείο ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 27 40 1.080 
53 ΚΗΗ 2253 Λεωφορείο ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 27 40 1.080 
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54 ΚΗΙ 7312 Λεωφορείο ICARUS E91 27 40 1.080 
55 KHI 7313 Λεωφορείο ICARUS E91 27 40 1.080 
       

   
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 

∆ (€) 
  207.090 

   ΦΠΑ 24%   49.702 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑ∆ΑΣ∆ (€) 
  256.792 

       
       

ΟΜΑ∆Α Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΑ    

1 
 Ελαστικά για Αυτοκίνητα Οµάδας Α από το 1 έως και το 15 και 

από το 43 έως το 47 και Οµάδας ∆ από το 48 έως το 49 και 
Επισκευή Ελαστικών για όλα τα Οχήµατα των Οµάδων Α - ∆  

27 3.673,84 
99.193,5

5 

       

   
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 

Ε (€) 
  

99.193,5
5 

   ΦΠΑ 24%   
23.806,4

5 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑ∆ΑΣ Ε (€) 
  

123.000,
00 

       

   
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
   

       

   
ΟΜΑ∆Α Α. 
ΠΛΑΙΣΙΑ 

  
217.350,

00 

   
ΟΜΑ∆Α Β. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ 

  
121.500,

00 

   

ΟΜΑ∆Α Γ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - 
∆ΙΚΥΚΛΑ - 
ΤΡΙΚΥΚΛΑ - 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 

  
129.060,

00 



71 

   
ΟΜΑ∆Α ∆. 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
  

207.090,
00 

   
ΟΜΑ∆Α Ε. 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

  
99.193,5

5 
       

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑ∆ΩΝ 
  

774.193,
55 

   ΦΠΑ 24%   
185.806,

45 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   
960.000,

00 
 
 

Ο Συντάξας            Θεωρήθηκε 
 
 

Μαντόπουλος Σπυρίδων         Παπαδόπουλος Απόστολος 
∆Ε 38            Μηχανολόγος Μηχανικός 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος        Προϊστάµενος ∆νσης Περιβάλλοντος



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ    ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
Άρθρο 1ο: Γενικά  
 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές για την παροχή υπηρεσίας σε µια ή 
περισσότερες Οµάδες όπως αυτές δίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της 
Υπηρεσίας.   
 
Ο ανάδοχος πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να προσκοµίσει  
• πιστοποιητικό εγγραφής σε εµπορικό / βιοµηχανικό επιµελητήριο σε κατηγορία 

σχετική µε την παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών, και 
• άδεια λειτουργίας συνεργείου από αρµόδιο φορέα. 
 
Η συνολική ενδεικτική δαπάνη προϋπολογίστηκε (για διάστηµα 27 µηνών) στα 960.000 
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης του Φ.Π.Α 24%. 
 
Από το ανωτέρω ποσό, τα 120.000 €, λόγω της εκτίµησης ότι η διαδικασία (διενέργειας 
ανοικτού διεθνή διαγωνισµού που θα ακολουθηθεί) δεν θα έχει καταλήξει στην 
ανακήρυξη αναδόχων πριν το 4ο 3µηνο του 2016, θα βαρύνουν Κ.Α. του ο.ε. 2016 και η 
χρέωση του υπολοίπου ποσού θα µοιραστεί (από 420.000 € συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ) σε σχετικούς Κ.Α. των ετών 2017 και 2018. 
 
 
Άρθρο 2ο : Αντικείµενο 
 
Αντικείµενο των ζητούµενων υπηρεσιών, για όλα τα οχήµατα, υπερκατασκευές και 
µηχανήµατα που περιλαµβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης είναι: 
1. αποκατάσταση κάθε έκτακτης βλάβης, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων 

ανταλλακτικών, 
2. παρακολούθηση, προγραµµατισµός και υλοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων 

συµπεριλαµβανοµένου των αναγκαίων αναλωσίµων και ανταλλακτικών,  
3. προµήθεια καινούργιων και εργασία αντικατάστασης ελαστικών δύο (2) φορές κατά 

τη διάρκεια της σύµβασης,  
4. αποκατάσταση βλαβών ελαστικών, 
5. εφοδιασµό συγκεκριµένων αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου που 

κινητοποιούνται κατά τους χειµερινούς µήνες στην αντιµετώπιση χιονοπτώσεων – 
παγετού µε αλυσίδες χιονιού. 

 
∆εν περιλαµβάνονται στο αντικείµενο της παρούσας τα παρακάτω: 
1. ασφάλιση οχηµάτων και έξοδα ΚΤΕΟ, 
2. δαπάνες για αποκατάσταση βλαβών που τυχόν θα προκληθούν από ατύχηµα,  
3. δαπάνες µετασκευών για αλλαγή χρήσης οχηµάτων,  
4. δαπάνες για αποκατάσταση ζηµιών από πυρκαγιά, κ.α. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι περιλαµβάνονται στο αντικείµενο της ανάθεσης οι δαπάνες 
αποκατάστασης ζηµιών φανοποιείας που επιδρούν στην ασφαλή χρήση και 
λειτουργικότητα του οχήµατος, π.χ. σπασµένο παρµπρίζ, σπασµένος καθρέφτης, 
σπασµένο φανάρι, κλπ. 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα καταθέσουν προσφορές µε τις οποίες επί ποινή 
αποκλεισµού θα αναλαµβάνουν το σύνολο των απαιτούµενων εργασιών της παρούσας  
µελέτης για την επισκευή και συντήρηση της κατηγορίας των οχηµάτων, µηχανηµάτων 



 

έργου ή υπερκατασκευών του προϋπολογισµού που θα καταθέσουν προσφορά και σε 
καµία περίπτωση για τη συντήρηση και επισκευή µεµονωµένων µηχανικών µερών ή 
µεµονωµένων οχηµάτων κάθε κατηγορίας. 
 
Αναλυτικά: 
 
1. Αποκατάσταση Έκτακτης  Βλάβης (αφορά στις Οµάδες Α – ∆ του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού) 
 
Τα οχήµατα του ∆ήµου παρουσιάζουν λόγω της χρήσης τους πληθώρα προβληµάτων 
όπως: φθορές στον κινητήρα, στο κιβώτιο ταχυτήτων, στο σύστηµα πέδησης και 
ανάρτησης, στα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά συστήµατα, στα υδραυλικά και ελαιοδυναµικά 
κυκλώµατα, στις υπερκατασκευές και στα κουβούκλια, µέρη φανοποιίας, κλπ. 
 
Με τον όρο αποκατάσταση βλαβών εννοούµε τη διαδικασία:  
1. παραλαβής του οχήµατος (είτε από το Αµαξοστάσιο είτε από 

οποιοδήποτε σηµείο εντός του ∆ήµου καθώς και κατά µήκος της διαδροµής έως το 
ΧΥΤΑ), 

2. µεταφοράς του στις εγκαταστάσεις του αναδόχου µε έξοδα του 
αναδόχου, 

3. αποκατάστασης της βλάβης, δηλαδή τη γενική φανοποιεία, τη 
γενική επισκευή των µηχανικών µερών, τη γενική επισκευή της υπερκατασκευής, τη 
βαφή ολόκληρου του οχήµατος σε χρώµα της επιλογής του ∆ήµου, πλύσιµο των 
οχηµάτων κατά την διάρκεια αποκατάσταση της βλάβης τους, και  

4. επιστροφής του οχήµατος στο ∆ηµοτικό Αµαξοστάσιο, έτοιµου σε 
πλήρη λειτουργία. 

 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κινητή µονάδα συνεργείου για να επεµβαίνει όλες τις 
εργάσιµες ώρες και ηµέρες για έκτακτες αποκαταστάσεις βλαβών. 
Για τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες θα φέρει µόνο την υποχρέωση µεταφοράς του 
οχήµατος στο συνεργείο αποκατάστασης της βλάβης. 
 
Το κόστος των απαιτούµενων ανταλλακτικών ενσωµατώνεται στο κόστος επισκευής και 
βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιµοποιεί 
ο κατασκευαστής του οχήµατος ή εφάµιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΚ 
αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρηµένου 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, 
όχι µεταχειρισµένα) και θα καλύπτονται από εγγύηση. 
 
Τυχόν επιπλέον βλάβες οι οποίες θα προκύπτουν κατά την αποκατάσταση των βλαβών  
θα αποκαθιστώνται χωρίς επιπλέον χρέωση, ώστε το όχηµα να παραδίδεται έτοιµο προς 
πλήρη και ασφαλή λειτουργία. 
 
Επίσης ο ανάδοχος θα προµηθεύσει µία φορά για κάθε έτος της σύµβασης (συνολικά 2 
φορές) συγκεκριµένα αυτοκίνητα του ∆ήµου, τα οποία αναφέρονται στην Τεχνική 
Περιγραφή,  µε αλυσίδες χιονιού. 
 
 
2. Προληπτικές Συντηρήσεις και Αποκατάσταση νέων Βλαβών (αφορά στις Οµάδες Α – ∆ 
του ενδεικτικού προϋπολογισµού). 
 
Η παρακολούθηση, ο προγραµµατισµός και η υλοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων 
και ρυθµίσεων, καθώς επίσης η αποκατάσταση των βλαβών που θα προκύπτουν θα 
γίνεται από το τεχνικό προσωπικό του αναδόχου σε συνεργασία µε το Γραφείο Κίνησης 
του ∆ήµου. 
 
Η αναγκαιότητα της προληπτικής συντήρησης (επιθεώρηση, προγραµµατισµός 
συντηρήσεων και επισκευές των οχηµάτων µε τα απαιτούµενα ανταλλακτικά) σχετίζεται 
µε την απαίτηση για αύξηση του χρόνου λειτουργίας του εξοπλισµού µέσω της 
καθιέρωσης ενιαίου και συστηµατικού προγράµµατος συντήρησης, καθώς αυτή κρίνεται 



 

απαραίτητη λόγω της γήρανσης του εξοπλισµού και των σωρευτικών προβληµάτων που 
αυτή προκαλεί.  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε καθηµερινή βάση το αναγκαίο προσωπικό για τη 
διενέργεια του ελέγχου και προγραµµατισµού των συντηρήσεων, ώστε να διατηρείται σε 
ικανοποιητικό επίπεδο (όπως αναφέρεται και παρακάτω) ο αριθµός των διαθέσιµων 
οχηµάτων. 
 
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνονται από τον ανάδοχο θα είναι: συντηρήσεις και 
επισκευές πλαισίων και υπερκατασκευών, δηλαδή κινητήρων, συστηµάτων πέδησης, 
ανάρτησης, µετάδοσης κίνησης, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συστηµάτων, υδραυλικών 
και εν γένει ελαιοδυναµικών συστηµάτων και οποιαδήποτε άλλη επέµβαση απαιτείται για 
την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία των οχηµάτων.  
Τα οχήµατα θα πλένονται   µε ευθύνη του αναδόχου, στο χώρο του συνεργείου του 
αναδόχου κάθε φορά που  ελέγχονται.  
Συγκεκριµένα ο ανάδοχος θα διενεργεί (απαραιτήτως) προληπτική συντήρηση κάθε 
οχήµατος.   
1. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές πλαισίων και φέρουσας κατασκευής οχηµάτων µετά 

των παρελκόµενων διατάξεων και µηχανισµών αυτών. 
2. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές υπερκατασκευών, ενισχυτικών πλαισίων, 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των µηχανισµών και συστηµάτων που διέπουν την 
απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

3. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστηµάτων ανάρτησης, µε όλα τα παρελκόµενα 
αυτών. 

4. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές υδραυλικών και ελαιοδυναµικών συστηµάτων 
οχηµάτων, υποσυστηµάτων, µηχανισµών και παρελκοµένων αυτών (µέλη 
µηχανισµού, αρθρώσεις, έµβολα, γάντζοι, κυκλώµατα πάσης φύσεως, χειριστήρια, 
ασφάλειες, κ.λ.π.). 

5. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές χειριστηρίων, οργάνων ελέγχου, αυτοµατισµών 
πάσης φύσεως, σχετικών µε τη λειτουργία των οχηµάτων, εντός του θαλάµου 
οδήγησης και σε όποια άλλη θέση βρίσκονται. 

6. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστηµάτων πέδησης και των παρελκοµένων 
αυτών (υλικά τριβής, επιφάνειες πέδησης, υδραυλικό κύκλωµα πέδησης, κλπ). 

7. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστηµάτων κλιµατισµού, ελέγχου και διάχυσης 
αέρα στο θάλαµο οδήγησης. 

8. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές κινητήρων και των παρελκόµενων αυτών. 
9. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστηµάτων µετάδοσης κίνησης και των 

παρελκοµένων αυτών (συµπλέκτης, κιβώτιο ταχυτήτων, καντράν, διαφορικό κα.) 
10. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστηµάτων οδηγήσεως και των παρελκόµενων 

αυτών (τιµόνι, κρεµαγιέρα, κυκλώµατα, σύνδεσµοι, κ.τ.λ.) 
11. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

διατάξεωνκαι οργάνων, συµπεριλαµβανοµένων των ταχογράφων, καθώς και των 
παρελκόµενων αυτών. 
 

Στη µελέτη επισυνάπτεται αναλυτικός µεν, ενδεικτικός δε, Πίνακας όλων των εργασιών 
που περιλαµβάνονται. 
 
Στα αντικείµενα της αποκατάστασης βλαβών και της προληπτικής συντήρησης που 
αναλαµβάνει ο ανάδοχος, συµπεριλαµβάνεται και η τοποθέτηση οιουδήποτε 
ανταλλακτικού (αναλώσιµου ή µη), τόσο για τα πλαίσια όσο και για τις υπερκατασκευές.  
 
Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιµοποιεί 
ο κατασκευαστής του οχήµατος ή εφάµιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΚ 
αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρηµένου 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, 
όχι µεταχειρισµένα) και το κόστος τους θα βαρύνει τον ανάδοχο.  
 
Ρητή υποχρέωση είναι η έγκαιρη παραγγελία και ύπαρξη / διατήρηση επαρκούς 
αποθέµατος ανταλλακτικών έτσι ώστε όλες οι απαιτούµενες εργασίες να γίνονται 
απρόσκοπτα και χωρίς καµία καθυστέρηση ή έλλειψη. 
 



 

Στον εβδοµαδιαίο γενικό έλεγχο - συντήρηση θα διενεργούνται όλες οι προβλεπόµενες 
από τα τεχνικά εγχειρίδια και οδηγίες του κατασκευαστή συντηρήσεις, ρυθµίσεις, καθώς 
και οι προγραµµατισµένες στη διάρκεια της εβδοµάδας ενέργειες για την αποκατάσταση 
των αναγκαίων επισκευών που η αντιµετώπισή τους ήταν ανέφικτη ή δεν είχε κριθεί 
επείγουσα. 
 
Στον µηνιαίο γενικό έλεγχο θα εκτελούνται όλες οι συντηρήσεις και έλεγχοι που 
προβλέπονται από τον κατασκευαστή και θα αντιµετωπίζονται όσα εκ των προβληµάτων 
παρέµεναν, τυχόν, σε εκκρεµότητα από τα προηγούµενα επίπεδα συντηρήσεων. 
 
Η εκτέλεση των ζητούµενων εργασιών θα γίνεται από το εξειδικευµένο τεχνικό 
προσωπικό του αναδόχου. 
 
Το πρόγραµµα µε τις λεπτοµέρειες συντήρησης για κάθε µήνα θα καταρτίζεται αρχικά από 
τον ανάδοχο, µε γνώµονα την επίτευξη της βέλτιστης διαθεσιµότητας (ειδικά τις ηµέρες 
αιχµής) και αξιοπιστίας του εν λόγω εξοπλισµού, µε την ελάχιστη δυνατή όχληση της 
λειτουργίας του ∆ήµου.  
Κατόπιν υποβάλλεται στο Γραφείο Κίνησης, που είναι αρµόδιο για την επίβλεψη των 
επισκευών συντήρησης οχηµάτων, το οποίο το εγκρίνει ως έχει ή προτείνει 
τροποποιήσεις. 
 
Στο αντικείµενο των ζητουµένων υπηρεσιών εντάσσεται και η υποχρέωση του αναδόχου 
να υποβάλει εγκαίρως, έγγραφες επισηµάνσεις στο Γραφείο Κίνησης για τυχόν έκτακτες 
παρεµβάσεις που απαιτούνται.  
 
Στον καθηµερινό γενικό έλεγχο καλής λειτουργίας, εντάσσεται η υποχρέωση του 
αναδόχου να εντοπίζει έγκαιρα οποιαδήποτε οπτική ή ακουστική ένδειξη δυσλειτουργίας.  
Σε περίπτωση αναγκαιότητας άµεσης διακοπής της λειτουργίας του οχήµατος ενηµερώνει 
και προγραµµατίζει τον χρόνο παρέµβασης για την πρόληψη εκδήλωσης βλάβης.  
 
Στόχος των ζητούµενων υπηρεσιών, είναι η διοργάνωση και υλοποίηση αποτελεσµατικού 
συστήµατος τεχνικής υποστήριξης των οχηµάτων του ∆ήµου, το οποίο να δύναται να 
παρέχει τα απαιτούµενα ποιοτικά αποτελέσµατα στο µικρότερο δυνατόν χρόνο, µε σκοπό 
την έγκαιρη αποκατάσταση ενδεχόµενων βλαβών και τη διατήρηση του βέλτιστου 
βαθµού διαθεσιµότητας του εξοπλισµού έναντι σταθερού και αµετάβλητου µηνιαίου 
τιµήµατος ανά όχηµα για τη διάρκεια της σύµβασης (27 µήνες). 
 
Μέτρο απόδοσης των παρερχοµένων υπηρεσιών είναι το επίπεδο διαθεσιµότητας των 
οχηµάτων ανά είδος όπως αυτά καταγράφονται στον σχετικό πίνακα της Τεχνικής 
Περιγραφής. 
Γενικά, για κάθε είδος ανάλογα µε την χρήση του οχήµατος (απορριµµατοφόρα , 
φορτηγά, επιβατικά, κλπ.), αλλά και για το σύνολο των 115 οχηµάτων θα πρέπει ανά 
πάσα στιγµή να είναι διαθέσιµο το 90% αυτών.  
Το ίδιο ποσοστό ισχύει και για κάθε οµάδα οχηµάτων του προϋπολογισµού, δηλαδή  
πλαίσια, µηχανήµατα, επιβατικά – δίκυκλα – ηµιφορτηγά, υπερκατασκευές. 
 
Ο αριθµός των διαθέσιµων ανά πάσα στιγµή οχηµάτων όπως ορίζεται στην παρούσα 
συγγραφή δύναται να µεταβληθεί µόνο σε ειδική περίπτωση και µετά από τη σύµφωνη 
γνώµη της Υπηρεσίας και µόνο κατά την περίοδο αποκατάστασης των υφιστάµενων 
φθορών του εξοπλισµού, µετά από τεκµηριωµένη αναφορά του προσφέροντα τις 
υπηρεσίες σε σχέση µε το πρόγραµµα συντηρήσεως που θα εφαρµόσει και το αντίστοιχο 
χρονοδιάγραµµα εργασιών. 
Στην εξαιρετική αυτή περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να αντικαταστήσει τα επιπλέον 
οχήµατα που παραµένουν εκτός λειτουργίας µε άλλα δικά του αντιστοίχων δυνατοτήτων. 
 
Στο αντικείµενο των υπηρεσιών εντάσσεται η υποχρέωση του αναδόχου να: 
• ενηµερώνει άµεσα (εγγράφως) τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και το Γραφείο Κίνησης 

στις περιπτώσεις που λόγω εξαιρετικά σοβαρής αιτίας η διαθεσιµότητα του εξοπλισµού 
θα πέσει κάτω του 85% (αναφέροντας το ύψος της µειωµένης διαθεσιµότητας όσο 
και την αναµενόµενη διάρκεια αυτής) ώστε να ληφθούν έγκαιρα µέτρα 
αντιµετώπισης, 



 

• συντάσσει και τηρεί κατάλληλο ηµερολόγιο των σηµείων επιθεωρήσεων, 
συντηρήσεων και επισκευών, το οποίο θα είναι διαθέσιµο στον τόπο του έργου και θα 
συνυπογράφεται, καθηµερινώς, από τον τεχνικό του αναδόχου και τον αρµόδιο του 
Γραφείου Κίνησης (Επιβλέπουσα Υπηρεσία), 

• υποβάλλει στο Γραφείο Κίνησης, στις αρχές κάθε εβδοµάδας, έκθεση µε τα 
αποτελέσµατα της προηγούµενης εβδοµάδας και τον αναλυτικό προγραµµατισµό των 
προβλεποµένων συντηρήσεων και επεµβάσεων της εποµένης, 

• υποβάλλει στο Γραφείο Κίνησης µηνιαία συνοπτική τεχνική έκθεση µε τις κύριες 
επεµβάσεις και τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων και ελέγχων που διενήργησε, 
που θα συνοδεύει τον σχετικό Λογαριασµό, 

• συντάσσει και υποβάλλει προς το Γραφείο Κίνησης έγγραφα, για την έγκαιρη 
προειδοποίηση του ∆ήµου από επικείµενες σοβαρές βλάβες ή δυσλειτουργίες εξ 
οιασδήποτε εντοπιζόµενης αιτίας, µε στόχο την πρόληψή τους, 

• τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο (βάση δεδοµένων) µε όλα τα οχήµατα που επισκευάζει -
συντηρεί και στο οποίο να καταγράφονται (µε κωδικούς κατασκευαστή και το κόστος 
τους) όλα τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά -υλικά για κάθε επισκευή ή συντήρηση. 
Το αρχείο αυτό θα είναι διαθέσιµο ανά πάσα στιγµή στο Γραφείο Κίνησης το οποίο θα 
έχει τη δυνατότητα αντιγραφής και επεξεργασίας των δεδοµένων. 

 
Στις προσφερόµενες τιµές επισκευών, προγραµµατισµού και ελέγχου της προληπτικής 
συντήρησης περιλαµβάνονται και τα τυχόν ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν και 
ενσωµατώνονται στις εργασίες.  
Κατά τη διαδικασία των εργασιών, οποιαδήποτε ανταλλακτικά χρειασθούν θα 
καταγράφονται πριν τοποθετηθούν επί του οχήµατος ή του µηχανικού µέρους που 
επισκευάζεται, θα ελέγχονται από την αρµόδια επιτροπή (Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής 
Εκτέλεσης Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων και Οχηµάτων του ∆ήµου) της 
Υπηρεσίας (άρθρο 67 του Π∆28/80) και η αξία τους θα περιλαµβάνεται στο τίµηµα της 
σύµβασης. 
Ο ανάδοχος µετά την πιστοποίηση των εργασιών του θα εκδίδει τιµολόγιο παροχής 
υπηρεσιών, όπου θα αναγράφονται τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά. 
 
Σε περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών, οι οποίες απαιτούν την επέµβαση οδικής βοήθειας ή 
περισυλλογής ακινητοποιηµένου οχήµατος, ο ∆ήµος µπορεί να ζητήσει την τεχνική 
υποστήριξη του αναδόχου χωρίς καµιά προσαύξηση του συµβατικού οικονοµικού 
αντικειµένου. 
Επίσης σε περιπτώσεις έκτακτων επισκευών ο ανάδοχος δε θα προβαίνει στην 
αποσυναρµολόγηση των προς επισκευή µερών, στη 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 του Γραφείου Κίνησης και της 
αρµόδιας Επιτροπή Γνωµοδότησης Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων και 
Οχηµάτων του ∆ήµου.  
 
Σε κάθε έκτακτη περίπτωση επισκευής, εφόσον αυτό θεωρείται σκόπιµο από την 
Υπηρεσία, ο ανάδοχος θα συντάσσει Τεχνική Έκθεση, η οποία θα προσυπογράφεται και 
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά: 
• η αρχική διάγνωση της βλάβης, έτσι όπως αυτή συνοδεύει το 

προς επισκευή µηχανικό µέρος από το Γραφείο Κίνησης, 
• η ακριβής διάγνωση της βλάβης έτσι όπως αυτή διαπιστώνεται 

από τον ανάδοχο και το Γραφείο Κίνησης και την αρµόδια Επιτροπή Γνωµοδότησης 
Συντήρησης και Επισκευής των  Αυτοκινήτων και Οχηµάτων του ∆ήµου (Επίβλεψη) 
κατά τον λεπτοµερή έλεγχο του µηχανικού µέρους, 

• οι αιτίες που προκάλεσαν τη βλάβη, 
• η προτεινόµενη λύση αποκατάστασης της βλάβης µε έµφαση στην 

αντικατάσταση ή επισκευή των διαφόρων υποσυνόλων που απαρτίζουν το εκάστοτε 
µηχανικό µέρος. Θα γίνεται αναφορά αν η προτεινόµενη αυτή λύση µπορεί να 
εκτελεστεί σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή 
ή παρουσιάζει διαφοροποιήσεις. Για κάθε ανάλογη περίπτωση θα πρέπει να 
αναφέρεται και η σχετική αιτιολόγηση. 

 
 



 

 
 
3. Προµήθεια καινούργιων Ελαστικών και Εργασία Αντικατάστασης (αφορά στην Οµάδα Ε 
του ενδεικτικού προϋπολογισµού) 
 
Ο ανάδοχος θα αντικαταστήσει κατ’ ελάχιστον κατά τη διάρκεια της σύµβασης από 2 
φορές τα ελαστικά των απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων (14 αυτοκίνητα, 1 τράκτορας 
και 2 presscontainers) και των λεωφορείων (5 οχήµατα) µε ελαστικά εργοστασιακής 
τοποθέτησης. 
 
Η Υπηρεσία µπορεί, εναλλακτικά, να ζητήσει την αντικατάσταση ελαστικών σε κάποια 
άλλα οχήµατα του στόλου αντί στα ανωτέρω οχήµατα. 
 
Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει όποιο ελαστικό οποιουδήποτε οχήµατος / 
µηχανήµατος του στόλου του ∆ήµου καταστραφεί και δεν δύναται να επισκευαστεί. 
 
 
4. Συντήρηση Ελαστικών (αφορά στην Οµάδα Ε του ενδεικτικού προϋπολογισµού) 
 
 
Ο ανάδοχος θα διαθέτει κινητό συνεργείο προκειµένου να επισκευάζει στο Αµαξοστάσιο 
του ∆ήµου ή στο δρόµο, σε περίπτωση που το όχηµα δεν µπορεί να µετακινηθεί, 
οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ελαστικού ήθελε συµβεί. 
 
 
Άρθρο 3ο:Εξουσιοδοτήσεις 
 
Ρητά ορίζεται ότι ο προσφέρων, µόνος του ή από κοινού µε τα συνεργαζόµενα ή 
συµβαλλόµενα µε αυτόν συνεργεία / εταιρείες παροχής τεχνικής υποστήριξης / 
αντιπροσώπους οίκων του εξωτερικού κλπ θα πρέπει να διαθέτει επίσηµη εξουσιοδότηση 
για όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες που καλύπτονται µε την παρούσα των εκάστοτε 
κατασκευαστικών οίκων πλαισίων και υπερκατασκευών. 
 
 
Άρθρο 4ο:ΤρόποςΣύνταξης Τεχνικών Προσφορών 
 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το Αµαξοστάσιο του ∆ήµου (διεύθυνση: 
Μεγάλου Αλεξάνδρου & Λακωνίας, Άγιος Στέφανος, 210 81 44 450) αφού αποστείλουν 
σχετική αίτηση και σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήµατα και να 
σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για τις ανάγκες τους. 
 
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 ∆ήµου.  
 
Οι τύποι των οχηµάτων όπως αναγράφονται προέρχονται από τις άδειες κυκλοφορίας 
τους. 
 
Προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης κάθε προσφοράς, κάθε 
διαγωνιζόµενος, κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς του, είναι υποχρεωµένος να 
συµπεριλάβει, κατ' ελάχιστο, τις ενότητες που αναφέρονται παρακάτω.  
Σηµειώνεται ότι η παράθεση των παρακάτω τεχνικών στοιχείων δε θα πρέπει να περιέχει 
ασάφειες και θα είναι κατά το δυνατόν τεκµηριωµένη µε συνοδευτικά έγγραφα, 
βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κλπ.  
 
Ενότητα Α: Πρόγραµµα Εργασιών 
• Ανά όχηµα περιγραφή προγράµµατος εργασιών συνοδευόµενο από χρονοδιάγραµµα, 

(φορτηγά, µηχανήµατα, επιβατικά – δίκυκλα – τρίκυκλα – ηµιφορτηγά, λεωφορεία, 
υπερκατασκευές)  



 

• Τεκµηρίωση του τρόπου επίτευξης των στόχων αποτελεσµατικότητας του 
προγράµµατος (δηλ. της διαθεσιµότητας του εξοπλισµού), µέσω του προγράµµατος 
εργασιών. 

 
Ενότητα Β: Στοιχεία Τεχνικής Οργάνωσης Προσφέροντος 
Θα περιγράφονται, µε τρόπο που να τεκµηριώνεται η επάρκεια και η ποιότητα τους, 
τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
• Οι εγκαταστάσεις που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών: θέση, 

ωφέλιµη επιφάνεια, χωρική διάταξη, περιγραφή αποθηκών ανταλλακτικών, 
συνεργείων, υπαίθριων χώρων, θέση αποκατάστασης τρεχουσών φθορών, κλπ. 

• Ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός και τα βασικότερα εργαλεία-µηχανήµατα που θα 
χρησιµοποιηθούν για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών (είδος, ποσότητα, βασικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά, ηλικία εξοπλισµού, κ.α.) 

• Προγράµµατα (software) προληπτικής συντήρησης οχηµάτων παρόµοιου τύπου µε 
αυτά της παρούσας. 

• Το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας προσφεροµένων υπηρεσιών και περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004. 

• ∆εδοµένου του αντικειµένου της παρεχόµενης υπηρεσίας (το οποίο σχετίζεται µε 
εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης), το σύστηµα διασφάλισης ασφάλειας και 
υγιεινής εργασίας OSHAS 18001:2007. 

• Οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί από τον προσφέροντα, και µπορεί 
να επηρεάσει θετικά την τεχνική αξιολόγησή του. 

 
Ενότητα Γ: Εµπειρία Προσφέροντος  
Θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: 
• Σύντοµη περιγραφή υλοποίησης παλαιοτέρων αναλόγων συµβάσεων µε ιδιωτικούς ή 

δηµόσιους φορείς (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείµενο, κόστος εργασιών, κα.), 
καθώς και αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών, εφόσον υπάρχουν. 

• Αναφορά χρήσης σύγχρονων, καινοτοµικών τεχνικών και σύγχρονης τεχνογνωσίας 
για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών (εφόσον υπάρχουν) µε σύντοµη περιγραφή 
των σχετικών µεθόδων 

• Αναλυτική αναφορά στη σύνθεση, εµπειρία, εκπαίδευση του διαθέσιµου προσωπικού, 
µε έµφαση στο τεχνικό προσωπικό που θα διεκπεραιώσει τις εν λόγω εργασίες. Από 
τα προηγούµενα στοιχεία θα πρέπει να τεκµηριώνεται η επάρκεια και η αποδεδειγµένη 
ικανότητα διεκπεραίωσης των εν λόγω εργασιών από το προσωπικό που θα διατεθεί 
για το σκοπό αυτό. 

 
Ενότητα ∆: Λοιπά Στοιχεία 
Για τις επισκευές που προβλέπεται να γίνονται στα απορριµµατοφόρα θα πρέπει να δοθεί:  
• Έγγραφη δήλωση όπου θα αναφέρεται, ότι το ωφέλιµο φορτίο (τονάζ) δεν θα έχει 

µεγαλύτερη απόκλιση του ±5% από την κατασκευαστική ικανότητα (επί του νοµίµου) 
µετά την ολοκλήρωση της επισκευής.  

• Έγγραφη εγγύηση για το υδραυλικό σύστηµα, ότι θα επιτυγχάνεται µηδενική απώλεια 
υδραυλικών ελαίων έτσι ώστε να διασφαλίζεται πέραν της καλής λειτουργίας της Υ/Κ 
και η µηδενική επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 
 

Επίσης µπορεί να γίνει παράθεση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που, κατά την κρίση του 
προσφέροντος, µπορεί να επηρεάσει θετικά την τεχνική αξιολόγησή του. 
 
 
Άρθρο 5ο: ∆ιάρκεια Παροχής των Υπηρεσιών 
 
Η διάρκεια παροχής των ζητούµενων υπηρεσιών ορίζεται στους είκοσι επτά (27) µήνες 
από την υπογραφή της σύµβασης. 
 
 
Άρθρο 6ο: Σύνταξη και Κατάθεση Προσφορών   
 
Η ανάδειξη αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό στο 
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. βάση των όρων της 
Οικονοµικής Επιτροπής µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά.  



 

 
Αναλυτικότερα, οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν ηλεκτρονική τεχνική και οικονοµική 
προσφορά στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

Εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις, θα υποβάλλουν στο σύστηµα 
ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά αφού πρώτα συµπληρώσουν το Έντυπο Οικονοµικής 
Προσφοράς στο οποίο θα εισάγουν το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της υπηρεσίας για κάθε κατηγορία εργασιών στην οποία θα 
συµµετάσχουν.   

Η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται 
και να προκύπτει από τα ως άνω έντυπα τα οποία θα επισυναφθούν ψηφιακά 
υπογεγραµµένα.  

 
 
Άρθρο 6ο: Σύµβαση  
 
Ο ανάδοχος της εκτέλεσης των εργασιών, µετά και την έγκριση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας, είναι υποχρεωµένος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π.∆.20/80, Αρ.26 
να προσέλθει µέσα σε διάστηµα όχι µικρότερο των πέντε και όχι µεγαλύτερο των δέκα 
ηµερών προσκοµίζοντας την σχετική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την 
υπογραφή της σύµβασης  η οποία θεωρείται συµφωνία πλαίσιο σύµφωνα µε την έννοια 
του άρθρου 2 παρ. 5 του Π∆ 60/2007 της οποίας η διάρκεια  ορίζεται σε είκοσι επτά (27) 
µήνες από της υπογραφής της (Πράξη 28/2014 του κλιµάκιου Ζ’ του Ελεγκτικού 
Συνέδριου). 
 
Σύµφωνα µε την ως άνω συµφωνία πλαίσιο  θα πρέπει για κάθε όχηµα και µήνα ισχύος 
της συµφωνίας πλαισίου να συναφθούν επιµέρους ξεχωριστές συµβάσεις  µε αντικείµενο 
την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής για κάθε συγκεκριµένο 
όχηµα για τον αντίστοιχο µήνα µε µέγιστο τίµηµα την προϋπολογισθείσα µηνιαία 
αποζηµίωση. 
 
Για την υπογραφή της εκάστοτε  µηνιαίας σύµβασης θα πρέπει να τηρούνται οι 
διαδικασίες της οικ. 3373/390/20.3.1975 υπουργικής απόφασης, ήτοι κατόπιν έκδοσης 
από το Γραφείο Κίνησης του ∆ήµου «∆ελτίου ή εντολής επιθεωρήσεως  και επισκευής 
οχήµατος» που θα αναγράφει αναλυτικά το είδος των απαιτούµενων εργασιών 
συντήρησης και επισκευής του οχήµατος, έκδοσης στη  συνεχεία από το δηµοτικό 
συνεργείο, στο οποίο θα εισάγεται κατ’ αρχήν το όχηµα, «δελτίου τεχνικής επιθεώρησης 
και επισκευής αυτοκινήτου» που θα αναγράφει τις βλάβες και θα προσδιορίζει τις 
απαιτούµενες εργασίες συντήρησης και επισκευής του, εν συνέχεια δε και  
αιτιολογηµένης βεβαίωσης του δηµοτικού συνεργείου ότι αυτό αδυνατεί να εκτελέσει τις 
συγκεκριµένες εργασίες και ότι πρέπει να ανατεθούν στον ανάδοχο της συµφωνίας 
πλαισίου. 
 
Παράταση της συµφωνηθείσας µε την Υπηρεσία προθεσµίας εκτέλεσης µιας εργασίας 
µπορεί να δοθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης της Υπηρεσίας 
(Π.∆.28/80,  Αρ.41). 
 
 
Άρθρο 7ο: Χρόνος Επέµβασης Αναδόχου - Χρόνος Εκτέλεσης Εργασίας 
Εεπισκευής 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεµβαίνει για εκτέλεση εργασίας επισκευής εντός της 
εποµένης εργάσιµης ηµέρας το αργότερο από την ειδοποίηση της υπηρεσίας.  
 
Ο χρόνος εκτέλεσης κάθε εργασίας θα ορίζεται πάντα κατόπιν συνεννόησης µε την 
Υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και την σοβαρότητα της βλάβης 
 
 
Άρθρο 8: Εγγύηση επί των εκτελεσθέντων Εργασιών - Ποιότητα Υλικών 
 



 

Ο χρόνος εγγύησης µετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των 
επισκευών µετά ανταλλακτικών καθώς & η προµήθεια αυτών, θα καθορισθεί µε την 
προσφορά των διαγωνιζοµένων, ο οποίος ορίζεται κατά ελάχιστο σε δώδεκα (12) µήνες.  
 
Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται µέσα στο χρονικό διάστηµα των 12 
µηνών οφειλόµενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε 
κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει 
να επανορθώνεται µε την άµεση αλλαγή του προβληµατικού ανταλλακτικού εντός 5 
εργάσιµων ηµερών ή όπως οριστεί µετά από συµφωνία µε την Υπηρεσία και θα εξαρτάται 
από την έκταση και σοβαρότητα  της βλάβης 
 
Σε περίπτωση άρνησης από τον ανάδοχο αποκατάστασης βλάβης ή µη αποκατάστασης 
της εντός του προγραµµατισµένου χρόνου ή πληµµελούς αποκατάστασης της, ο ∆ήµος 
διατηρεί το δικαίωµα να αναθέτει απευθείας την εργασία επισκευής σε άλλο συνεργείο 
και να χρεώνει το κόστος αυτής στον ανάδοχο.       
 
Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιµοποιεί 
ο κατασκευαστής του οχήµατος ή εφάµιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΚ 
αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρηµένου 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, 
όχι µεταχειρισµένα)  ο δε ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει δείγµατα των 
προσφεροµένων ειδών για να διαπιστωθεί η ποιότητα αυτών. Επίσης διατηρεί το δικαίωµα 
να αποστέλλει τα δείγµατα των προσφεροµένων ειδών σε ειδικά εργαστήρια για 
περεταίρω έλεγχο και διαπίστωση των τεχνικών προδιαγραφών αυτών µε δαπάνη του 
αναδόχου.    
 

Όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά θα φέρουν οπωσδήποτε  σήµανση CE, εκτός αν 
εξαιρούνται της υποχρέωσης από αντίστοιχες οδηγίες.  

Αν διαπιστωθεί από την επιτροπή ότι, τοποθετήθηκε κάποιο υλικό το οποίο δεν φέρει 
σήµανση CE, τότε υποχρεούται ο ανάδοχος σε άµεση αντικατάσταση του χωρίς καµία 
επιβάρυνση του ∆ήµου.  

 
 
Άρθρο 9: Παραλαβή των εκτελεσθέντων Εργασιών – Χρόνος Παράδοσης Αυτών 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των επισκευασµένων οχηµάτων, γίνεται από αρµόδια 
τριµελή επιτροπή του ∆ήµου, οριζόµενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του 28/80 
Π.∆. «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», του άρθρου 26 του ν.4024/2011 
και του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων η οποία και θα είναι αρµόδια τόσο για τον 
καθορισµό της αξίας όσο και για την ακριβή ποσοτική και ποιοτική επιµέτρηση των 
παρασχεθεισών υπηρεσιών συντήρησης ή και επισκευής. 

 
Η προθεσµία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή µετά από συµφωνία µε την 

υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητά της.    

 
 
Άρθρο 10: Λογαριασµοί - Πιστοποιήσεις - Τρόπος πληρωµής 
 
Η αµοιβή του Αναδόχου αφορά σε κατ' αποκοπή µηνιαίο οικονοµικό αντίτιµο, όπως αυτό 
θα προσδιορίζεται στην Σύµβαση Πλαίσιο και της εκάστοτε µηνιαίας σύµβασης για κάθε 
όχηµα.  
 
Το συµβατικό τίµηµα υπόκειται σε µηδενική αναθεώρηση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σχετικής σύµβασης. 
 
Ο Ανάδοχος θα αµείβεται έναντι των παρεχοµένων υπηρεσιών του τµηµατικά, κατά 
µήνα, µε βάση τους λογαριασµούς που συντάσσονται σύµφωνα µε τα επόµενα. 
 



 

Μετά την λήξη του κάθε µήνα ο Ανάδοχος συντάσσει Λογαριασµό του οφειλοµένου σ' 
αυτόν ποσού από τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.  
Ο Λογαριασµός αυτός στηρίζεται στην µηνιαία συνοπτική Τεχνική Έκθεση µε τις κύριες 
επεµβάσεις και τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων και ελέγχων που διενήργησε.  
Οι Λογαριασµοί υποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση στην Υπηρεσία (Γραφείο 
Κίνησης). 
Κατόπιν ο Ανάδοχος εκδίδει το σχετικό Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. 
 
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός εξήντα (60) ηµερών µετά την 
υποβολή του τιµολογίου από τον ανάδοχο στην αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης) σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο Π∆ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές».  
Μετά το πέρας του προαναφερόµενου χρόνου, ο οφειλέτης καθίσταται υπερήµερος και 
οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. 
 
 
Άρθρο 11: Πληµµελής Εκτέλεση Εργασιών 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί τις εργασίες σύµφωνα µε τους όρους της 
σύµβασης, τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής, ώστε να 
µην δηµιουργούνται προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία των οχηµάτων του ∆ήµου.  
 
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις υποδείξεις της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής, 
εντός της από την ίδια οριζόµενης προθεσµίας, η επιτροπή µπορεί να προβεί στην 
τακτοποίηση της ορθής εκτέλεσης εις βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά 
τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα του ∆ήµου τρόπο.  
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών θα χρησιµοποιηθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
του αναδόχου.               
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τυχόν άλλες βλάβες που θα 
προκληθούν στα οχήµατα του ∆ήµου συνεπεία πληµµελούς εκτέλεσης των εργασιών του. 
 
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα απαίτησης αποζηµίωσης από τον ανάδοχο σε περίπτωση 
κακοτεχνιών ή βλαβών που προκλήθηκαν στα οχήµατα από την πληµµελή εκτέλεση των 
εργασιών του αναδόχου ή άλλων παραλείψεών του.       
 
Για την κάλυψη τµήµατος των παραπάνω δαπανών µπορεί να χρησιµοποιηθεί η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης του αναδόχου.         
 
 
Άρθρο 12: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου 
 
Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµφωνηθείσας µε την Υπηρεσία προθεσµίας 
εκτέλεσης µιας εργασίας ή καθυστέρηση έναρξης της ή ενδιάµεση παύση, µπορεί να 
επιβληθεί εις βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα ίση µε το 2 τις χιλίοις επί του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού (της κατηγορίας οχηµάτων για την οποία κατάθεσε 
προσφορά) για κάθε ηµέρα καθυστέρησης της παράδοσης ή διακοπής  
 
Η ποινική ρήτρα µπορεί να επιβληθεί στον ανάδοχο από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατόπιν 
αιτιολογηµένης εισηγήσεως της Υπηρεσίας.  
 
Μετά την παρέλευση δέκα (10) ηµερών διακοπής εργασιών ή και σε  περίπτωση επίσης 
που διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος χρησιµοποιεί ανταλλακτικά µη σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης, δύναται ο ανάδοχος να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο  Π.∆.28/80, Αρ.50.  
 
 
Άρθρο 13: Λοιπά στοιχεία 
 
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισµού και στην 



 

περίπτωση κατάθεσης µίας µόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραµονής µόνο µίας 
έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισµού.  
 
Γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόµενων που θα αφορούν το σύνολο ή µέρος των 
προς εκτέλεση εργασιών (Άρθρο 1).  
 
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συναγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 
συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«Πληροφορίες Εµπιστευτικού Χαρακτήρα».  
Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόµενοι.  
Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 
ενδιαφερόµενου.  
 
Η διάθεση και κατανοµή του συµβατικού ποσού θα γίνει βάσει των πραγµατικών 
αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εµφανιστούν µέχρι εξάντλησής του. 
 
 
Άρθρο 14: Ειδικοί Όροι 

 
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει µε δική του οικονοµική επιβάρυνση και µε 

ασφαλές µέσο µεταφοράς (όπως ορίζει ο νόµος) την µεταφορά του οχήµατος στο 
συνεργείο εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιανδήποτε χρονική στιγµή. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός 3 εργάσιµων ηµερών από την εισαγωγή του οχήµατος 
στο συνεργείο µε εντολή επιθεώρησης όπως υποβάλει γραπτώς στον ∆ήµο «∆ελτίο 
Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήµατος» µε αναλυτική περιγραφή της βλάβης  και του 
απαιτούµενου χρόνου επιδιόρθωσης. Κατόπιν της έγκρισης του ∆ελτίου το όχηµα 
επισκευάζεται. 

3. Ο ανάδοχος δεσµεύεται όπως κάθε όχηµα - µηχάνηµα έργου µετά το πέρας των 
εργασιών στο χώρο / συνεργείο του και κατόπιν εντολής του ∆ήµου, θα παραδίδεται 
µε ασφαλές τρόπο ή µέσο µεταφοράς (όπως ορίζει ο νόµος) στο επόµενο συνεργείο 
συντήρησής του (π.χ. υπερκατασκευών), εάν απαιτείται κάτι τέτοιο. 

 
 
Ο Συντάξας       Θεωρήθηκε 
 
 
Μαντόπουλος Σπυρίδων    Παπαδόπουλος Απόστολος 
∆Ε 38       Μηχανολόγος Μηχανικός 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος    Προϊστάµενος ∆νσης Περιβάλλοντος 
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∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
 
 
 

ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (σε χιλ. 

€) 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΞΙΑ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

 ΑΞΙΑ 
ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
Α ΠΛΑΙΣΙΑ 217.350,00    

Β 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΕΡΓΟΥ 
121.500,00    

Γ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ -

∆ΙΚΥΚΛΑ-

ΤΡΙΚΥΚΛΑ 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 

129.060,00    

∆ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥ

ΕΣ 
207.090,00    

Ε ΕΛΑΣΤΙΚΑ  99.193,55    

 

    ΣΥΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ24%  

    
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

   

   

   

   

   

 


