
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..6η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-5-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..134/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..12ης/5/2015.. της ..6ης/2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..12η Μαΐου 2015.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..14:00.. η Οικονοµική Επιτροπή 
συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 
κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..11744/8-5-15.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. 
∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα 
µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προµήθειας 
Κλιµατιστικού Μηχανήµατος για το Χώρο Λειτουργίας των Κεντρικών Υπολογιστικών 
Συστηµάτων (Servers) του ∆ήµου». 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 

Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Ανάθεση «Προµήθεια Ανταλλακτικών - 
Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 
για τη «Προµήθεια και Συντήρηση Χλωριωτών» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την 
Αποκατάσταση της Βλάβης Πιεστικού Μηχανήµατος (Αντλία) στο Αντλιοστάσιο της Λ. 
∆ιονύσου στη ∆ηµοτική Ενότητας Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση της προµήθειας «Υπηρεσίες 
Συντήρησης και Προµήθειας Η/Μ Εξοπλισµού Κτιρίων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση της «Προµήθειας Υπηρεσιών 
Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Πλύσιµο Κάδων Αποκοµιδής – Κοπή Ψηλών ∆ένδρων – 
Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 
για την ανάθεση της «Προµήθειας Ειδών και Εξοπλισµού Υπηρεσίας Πρασίνου» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Πιεστικού Ατλητικού 
Συγκροτήµατος στο Φρεάτιο της Οδού Θεµιστοκλέους στην Περιοχή Αναγέννησης της 
∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αίτηµα της κας Βαρδαλάχου Αικατερίνης για αποζηµίωση από πτώση 
κλαδιού στο αυτοκίνητό της». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 για την «Προµήθεια Έτοιµου 
Σκυροδέµατος» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης αποτελεσµάτων 
διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και µεταφορών (Π.∆. 
28/1980) ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών» και λήψη 
σχετικής απόφασης». 
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ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικού για την παροχή υπηρεσιών για τη «Μεταφοράς Πολιτών 
για Συµµετοχή σε Εκπαιδευτικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις»». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρακτικών Νο 1 και Νο2  για την «Προµήθεια Ασφάλτου» και λήψη 
σχετικής απόφασης».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση µελέτης, ορών διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου: ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – 
µικροαντικειµένων Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων»». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προµήθειας καυσίµων και 
λιπαντικών για την κίνηση των µεταφορικών µέσων του ∆ήµου λόγω 1) µη ολοκλήρωσης 
των χρονοβόρων διαδικασιών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού (σχετ. η 
αριθ. πρωτ.40288/2989/22-12-2014 διακήρυξη διαγωνισµού) 2) της άµεσης εξάντλησης 
του συµβατικού αντικειµένου της υπάρχουσας σύµβασης και 3) των κινδύνων που 
εγκυµονούν  για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον από την µη εύρυθµη  λειτουργία  των 
υπηρεσιών του ∆ήµου-Εγκριση της αριθ. 18/2015 µελέτης της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος-Εγκριση δαπανών  και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2015». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & 
επισκευή µεταφορικών µέσων »». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση πρακτικού για την συντήρηση και επισκευή ηλεκτρο-
µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαµενών πόσιµου νερού». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 56/2015 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Α΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2015». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  καταβολή δαπάνης 
(οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (τοποθέτηση φωτιστικών, 
µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε 
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου -  έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Απαλλαγή της υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής Ειρήνης 
Τριανταφύλλου/ Τριανταφυλλίδου (20.000,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 23ο: «2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου οε. 2015». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης  
στον FODOR  STEFAN για ζηµιά που υπέστη το αυτοκίνητό του από πτώση δένδρου». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «προµήθεια α) 
Ενηµερωτικού Υλικού και β) Θερµικού Εκτυπωτή Πλαστικών Καρτών και Υλικοτεχνικού 
Εξοπλισµού για την υλοποίηση του προγράµµατος δηµιουργίας της ΄ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΗ΄». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για “Συντήρηση και 
προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας XEROX”». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων» και β) των τεχνικών προδιαγραφών». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας 
συνδροµής έτους 2015 του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη «Προµήθεια 
φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος» και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων 
του πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Ορισµός µέλους επιτροπής διαγωνισµού για το υποέργο 5: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Κ. 
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»». 
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ΘΕΜΑ 31ο: Λήψη απόφασης προς άσκηση ενδίκου µέσου ανακοπής και αίτησης 
αναστολής  κατά  του µε αριθ. πρωτ. εισερχ. στο ∆ήµο 8976/7-407-04-2015 
κοινοποιηθέντος  εκτελεστού απογράφου της µε αριθ. 3221/2014 απόφασης του 
Μονοµελούς Εφετείου Αθηνών µε την παρά πόδας αυτού επιταγή εκτέλεσης». 
ΘΕΜΑ 32ο: «Λήψη απόφασης προς άσκηση ενδίκου µέσου ανακοπής και αίτησης 
αναστολής». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία  
2. Στάικος Θεόδωρος    2. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος  
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Η ∆.Σ κα Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος 
της Η.∆. 
Ο ∆.Σ κ. Κοντάκης αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆. 

 
 Αριθµός Απόφασης:  .. 134/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 

Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Ανάθεση «Προµήθεια Ανταλλακτικών - 
Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

Έχοντας υπόψη:  
 
α). τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις),  
 
β). τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» 
του Ν.3463/06,  
 
γ). τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την εγκύκλιο 
30/19664/20.4.11,  
 
δ) την 16/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 
της «Προµήθειας Ανταλλακτικών - Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» 
προκειµένου να ανατεθεί η τακτική και έκτακτη συντήρηση των οχηµάτων (αυτοκίνητα και 
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µηχανήµατα έργου) του ∆ήµου σε κατάλληλα συνεργεία για οποιαδήποτε βλάβη ή 
δυσλειτουργία τυχόν παρουσιάσουν,  
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
∆ήµου, για: 
 
1. την έγκριση της µε αριθµό 16/2015 Μελέτης «Προµήθεια Ανταλλακτικών - Συντήρηση 

& Επισκευή Μεταφορικών Μέσων», ενδεικτικού προϋπολογισµού 352.499,99 Ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων,  

 
2. την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού, τους οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου,  
 
3. την έγκριση της δαπάνης «Προµήθεια Ανταλλακτικών - Συντήρηση & Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου και τη διάθεση πίστωσης συνολικού 
ποσού 352.499,99 € σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. µε τις αναγραφόµενες ονοµασίες 
και ποσά  

 
10.000 € στον Κ.Α. 10.6263.0002 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 
Μέσων», 
 
10.000 € στον Κ.Α. 10.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
 
35.000 € στον Κ.Α. 15.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 
Μέσων», 
 
35.000 € στον Κ.Α. 15.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
 
40.000 € στον Κ.Α. 20.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 
Μέσων», 
 
20.000 € στον Κ.Α. 20.6671.0004 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
 
4.500 € στον Κ.Α. 25.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 
Μέσων», 
 
4.000 € στον Κ.Α. 25.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
 
54.000 € στον Κ.Α. 35.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 
Μέσων», 
 
80.000 € στον Κ.Α. 35.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων»,  
 
20.000 € στον Κ.Α. 70.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 
Μέσων», και 
 
39.999,99 € στον Κ.Α. 70.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», και  
 

4. την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2015).  
                                              

Η Οικονοµική Επιτροπή 
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αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-

Μελέτες» του Ν.3463/06,  
� τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 

εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
� την 16/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.   
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη µε αριθµό 16/2015 Μελέτη «Προµήθεια Ανταλλακτικών - Συντήρηση & 
Επισκευή Μεταφορικών Μέσων», ενδεικτικού προϋπολογισµού 352.499,99 Ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων,  

 
2. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του σχετικού ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού, ως κατωτέρω: 
 
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Άγιος Στέφανος, ..../..../2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     Αριθµ. Πρωτ : 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                         Αριθµ. Απόφ. ∆ηµάρχου:  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29  & Α.∆ιάκου  
Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες : Χαράλαµπος Μυλωνάς 
ΤΗΛ.: 2132030623, FAX.: 2132030630 
e-mail: milonas@dionysos.gr 

 
Περίληψη: ∆ιακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων » 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 
 
Α) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
� Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α'), περί «παρακράτησης φόρου 

εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις». 
� Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α') «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και 

Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων». 
� Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α') «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των 

∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
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� 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. 

� 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». 

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

� 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». 

� 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΄). 

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

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

� 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). 

� Του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη». 
� 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). 
� 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».  

� 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). 

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

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

� 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. 

� Toυ N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις … και λοιπές 
ρυθµίσεις». 

� Του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις». 
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� Του Π∆ 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των 
ΟΤΑ». 
� Του Π.∆. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α) «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας περί 

προµηθειών του ∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο........»  
� 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.” » 

� 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. 

� 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).  

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

� 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.)». 

� 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.)». 

� Την αριθµ πρωτ. 1867/27956/3.9.2014 απόφαση ∆ήµαρχου περί ορισµού 
αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

 
Β) Τις αποφάσεις: 

1. Την αριθµ. 16/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2. Την αριθµ. ..../2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την 

οποία  εγκρίθηκαν α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, και β) 
οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισµού και η αριθµ. 16/2015 µελέτη της 
∆/νσης Περιβάλλοντος  

3. Το γεγονός ότι θα προκληθεί συνολική δαπάνη €352.499,99 η οποία και θα 
βαρύνει τα Κ.Α. 10.6263.0002, 10.6671, 15.6263.0005, 15.6671, 
20.6263.0005, 20.6671.0004, 25.6263.0005, 25.6671, 35.6263, 35.6671, 
70.6263, 70.6671 του προϋπολογισµού του Ο.Ε. 2015. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
1. Aνοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό σε ευρώ ελεύθερο, µε κριτήριο 
κατακύρωσης το συνολικό µέσο ποσοστό έκπτωσης, το οποίο θα προκύπτει α) από το 
ποσοστό έκπτωσης επί της τιµής για την προµήθεια των ανταλλακτικών που θα 
απαιτούνται για την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων/µηχανηµάτων έργου του 
∆ήµου,  και β) από το ποσοστό έκπτωσης επί της τιµής εργατοώρας του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της µελέτης. 
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Οι προσφορές είναι µοναδικές, χωρίς δικαίωµα υποβολής εναλλακτικής προσφοράς. η 
οποία θα αφορά στις τιµές καταλόγου των γνήσιων ανταλλακτικών αυτών από την 
αντιπροσωπεία των οχηµάτων/µηχανηµάτων έργου ή τον κατασκευαστή τους.  
 
Η ανακήρυξη µειοδότη προκύπτει ύστερα από υπολογισµό της συνολικά χαµηλότερης 
τιµής µε εφαρµογή στις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού της ενσωµατωµένης 
µελέτης (16/2015 της ∆/νσης Περιβάλλοντος) των προσφερόµενων, κατά τα 
ανωτέρω, εκπτώσεων. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των €352.499,99 συµπεριλαµβανοµένου 
όλων των επιβαρύνσεων, οι κατηγορίες των εργασιών προσδιορίζονται σύµφωνα µε την 
16/2015 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της 
παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

Συµβατικά Στοιχεία 

Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας αποτελούν: 
α)Ο Προϋπολογισµός  
β). Οι Όροι ∆ιακήρυξης 
γ) Η Τεχνική Μελέτη & Οι Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα Α) 
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Α. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

           

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΟΜΑ∆

Α 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

Σ Π/Υ 

ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤ

ΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΕΡΓΑΤΟ-

ΩΡΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΛΥΣΙΜΑΤΩΝ -

ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΛΥΣΙΜΟ - 

ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΣ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ 

  (€)  €/ΩΡΑ (€)   (€) (€) (€) 
           

 
 

   (4) x (5)   
(3)+(6)+[(7)*(8

) ] 
(9) x 0,23 (9) + (10) 

           

           

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - 

ΠΛΥΣΙΜΟ -

ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

- ΦΟΡΤΗΓΑ & 

ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 

Α 

52.000,00 750 35 26.250,00 100 40 82.250,00 18.917,50 101.167,50 

           

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - 

ΠΛΥΣΙΜΟ -

ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ  

Β 

18.000,00 180 35 6.300,00 10 40 24.700,00 5.681,00 30.381,00 

           

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

Γ 

12.000,00 180 35 6.300,00 60 8 18.780,00 4.319,40 23.099,40 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΟΜΑ∆

Α 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

Σ Π/Υ 

ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤ

ΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΕΡΓΑΤΟ-

ΩΡΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΛΥΣΙΜΑΤΩΝ -

ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΛΥΣΙΜΟ - 

ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΣ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ 

  (€)  €/ΩΡΑ (€)   (€) (€) (€) 
           

           

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - 

ΠΛΥΣΙΜΟ - 

ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

& ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ 

∆ 

26.030,36 200 35 7.000,00 20 40 33.830,36 7.780,98 41.611,34 

           

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ 

ΤΡΙΚΥΚΛΑ – ∆ΙΚΥΚΛΑ 

Ε 

1.500,00 25 35 875,00   2.375,00 546,25 2.921,25 

           

ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ – 

ΚΟΝΤΕΡ ΓΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

- ΦΟΡΤΗΓΑ & 

ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ  

ΣΤ 

3.000,00 50 35 1.750,00   4.750,00 1.092,50 5.842,50 

           

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

- ΦΟΡΤΗΓΑ & 

ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - 

Ζ 

8.000,00 60 35 2.100,00   10.100,00 2.323,00 12.423,00 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΟΜΑ∆

Α 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

Σ Π/Υ 

ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤ

ΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΕΡΓΑΤΟ-

ΩΡΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΛΥΣΙΜΑΤΩΝ -

ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΛΥΣΙΜΟ - 

ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΣ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ 

  (€)  €/ΩΡΑ (€)   (€) (€) (€) 
           

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

           

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ 

Η 

38.000,00 60 35 2.100,00   40.100,00 9.223,00 49.323,00 

           

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

- ΦΟΡΤΗΓΑ & 

ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Θ 

32.000,00 220 35 7.700,00   39.700,00 9.131,00 48.831,00 

           

ΣΑΡΩΘΡΑ Ι 23.000,00 200 35 7.000,00   30.000,00 6.900,00 36.900,00 
           

           

ΣΥΝΟΛΟ  213.530,36   67.375,00   286.585,36 65.914,63 352.499,99 
           

 
Ολογράφως: τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά.  
, 
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Η εν λόγω οµαδοποίηση αυτοκινήτων και εργασιών για την παρούσα µελέτη είναι ως 
κατωτέρω: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΜΑ∆Α 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ / ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ  ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
- ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ  - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 

Α 

  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ / ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ  ΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ  

Β 

  

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

Γ 

  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ / ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 
& ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

∆ 

  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ – ∆ΙΚΥΚΛΑ 

Ε 

  
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ – ΚΟΝΤΕΡ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & 
ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ  

ΣΤ 

  
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Ζ 

  
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ – ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ∆ΙΛΥΚΛΑ – ΤΡΙΚΥΚΛΑ 
- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΣΑΡΩΘΡΑ 

Η 

  
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ –ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Θ 

  
ΣΑΡΩΘΡΑ Ι 

 
Η προσφορά των συµµετεχόντων θα πρέπει να καλύπτει όλες τις εργασίες επισκευής 
που περιλαµβάνει κάθε  Οµάδα. 
 
∆εκτές γίνονται προσφορές διαγωνιζοµένων που θα αφορούν το σύνολο ή και µέρος των προς 

εκτέλεση εργασιών της παρούσας µελέτης ανά οµάδα, π.χ. Οµάδα Α µόνο ή Οµάδα Α έως Οµάδα ∆, 

κοκ., όπως προβλέπει η παρούσα διακήρυξη και τα συµβατικά τεύχη της ανάδοχος της εργασίας, 

ανακηρύσσεται εκείνος, ο οποίος θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά κατηγορία και 

είδος εργασίας για κάθε οµάδα εργασιών και αυτοκινήτων. 
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Με την ανωτέρω οµαδοποίηση αυτοκινήτων και εργασιών, ο ∆ήµος θα µπορέσει να 
καλύψει τις ανάγκες συντήρησης των αυτοκινήτων του µετά την ολοκλήρωση των 
συµβάσεων που είναι σήµερα σε ισχύ µε αναδόχους σχετικών υπηρεσιών, π.χ. 
ελαστικά, υπερκατασκευές, κλπ. 
 
Στο Παράρτηµα Α΄ παρατίθενται ενδεικτικός κατάλογος εργασιών και οι ώρες που 
ενδεικτικά απαιτούνται για τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης και επισκευής των 
οχηµάτων.  Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, αλλά µπορεί 
να προκύψουν και δεν µπορούν να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της 
µελέτης, θα τιµολογούνται µε την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο 
πάροχος της υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του και για τις υπόλοιπες 
ακόλουθες εργασίες: 
 
Β.ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο ∆ιενέργεια 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 κανονική προθεσµία 
είκοσι (20) ηµερών, από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της διακήρυξης αυτής στο 
Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως , Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 32 του Π∆ 60/07 και την Απόφαση 294/2014 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Στην περίπτωση διαφορετικών 
ηµεροµηνιών λαµβάνεται υπόψη η τελευταία. 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ KAI ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov
.gr 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

…./..../2015 …./..../2015 …./..../2015 

και ώρα 

15:00πµ 

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.)»-Η αποσφράγιση των 
προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στo άρθρο 9 της παρούσης. 
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Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 
(Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από 
πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.-∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε 
αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης 
του ταυτοποιούµενοι ως εξής: 

1. 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. 

2. 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 ΦΠΑ (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. 

3. 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. 

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. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί 
α. Έλληνες και αλλοδαποί αναγνωρισµένοι προµηθευτές του δηµοπρατούµενου 
αντικειµένου. 
β. Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα. 
γ. Συνεταιρισµοί. 
δ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική 
µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. 

ΑΡΘΡΟ 3ο Πληροφόρηση οικονοµικών φορέων 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές 
συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και έξι 
(6) ηµέρες προ της υποβολής των προσφορών, αυτές παρέχονται το αργότερο 
τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη του σχετικού αιτήµατος. 

Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 
συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους 
Προµηθευτές. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των 
ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 

ΑΡΘΡΟ 4ο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. www.promitheus.gov.gr  µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα Ν.4155/2013 , στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013,  εγκαίρως 
και προσήκοντως  τα εξής δικαιολογητικά συµµετοχής σε µορφή αρχείου pdf, 

Η µη προσκόµιση κάποιου από τα δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισµού 
του συµµετέχοντος. 

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής είναι τα εξής: 

4.1.Έλληνες πολίτες 

α. Εγγύηση συµµετοχής: σύµφωνα µε το αρθ. 157 του Ν. 4281/2014 αυτή ορίζεται 
σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης τις εκάστοτε 
οµάδας ή του συνόλου των οµάδων για τις οποίες ο διαγωνιζόµενος υποβάλλει 
προσφορά, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον Οικονοµικό φορέα 
(προµηθευτή) 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. 

β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου (3µηνου) 
τριµήνου από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση: για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
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επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της 
παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.∆.60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), 
ήτοι για : 

i) 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), 

ii) 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), 

iii) 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), 

iv) 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). 

γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, σε 
κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων 99-106ια του Πτωχευτικού 
Κώδικα ή σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού 
Κώδικα, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία, έκδοσης το πολύ έξι µηνών πριν την ηµεροµηνία του 
διαγωνισµού. 

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης στους οργανισµούς της υπεύθυνης δήλωσης του προηγούµενου 
εδαφίου και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. 

∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: 

� Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους 
οργανισµούς κύριας ασφάλισης. 

� Αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
οργανισµό. 
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� Σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισµένοι 
ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς. 

� 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 αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε 
την εταιρεία. Σε περίπτωση των ΕΠΕ και ΑΕ η ασφαλιστική ενηµερότητα 
αφορά διοικούντες την εταιρεία. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να 
προσκοµίσουν, µαζί µε το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής 
ενηµερότητας, θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα 
φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούµενος ή τυχόν 
ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην οποία έχει την έδρα 
της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από 
αρµόδια αρχή, τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση 
προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η 
επιχείρηση, µε την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόµενο της κατάστασης προσωπικού. 
Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη 
δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί µε τα πιστοποιητικά της παραγράφου 
αυτής. 

ε. Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, εκδόσεως το πολύ έξι µηνών πριν την 
ηµεροµηνία του διαγωνισµού. (Θα αναφέρεται ρητά η επωνυµία του συγκεκριµένου 
Επιµελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραµµένοι και το ειδικό επάγγελµά τους). 

στ. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το 
απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό. 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 
µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής 
του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή, η πρωτότυπη, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής (Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α')).  

4.2. Οι αλλοδαποί : 

α. Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το αρθ. 157 του Ν 4281/2014 ορίζεται σε 
ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης τις εκάστοτε 
οµάδας ή του συνόλου των οµάδων για τις οποίες ο διαγωνιζόµενος υποβάλλει 
προσφορά, χωρίς τον Φ.Π.Α. και σύµφωνα µε το άρθρο 6  της Τεχνικής Μελέτης 

β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριµήνου από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της 
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παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π∆60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), 
ήτοι για : 

i. 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), 

ii 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), 

iii) 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), 

iv) 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). 

γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από την οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, σε κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης των άρθρων 99-106 του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε διαδικασία 
αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 του Πτωχευτικού Κώδικα, πτωχευτικό συµβιβασµό 
ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία που 
προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας τους. 

δ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι 
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και 
ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. Οι διατάξεις του εδαφίου (ε) που αφορούν τους Έλληνες πολίτες, 
ισχύουν και στην περίπτωση αυτή. 

ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί 
εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές 
οργανώσεις ή καταλόγους. 

ζ. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο 
σε αυτούς προσωπικό. 

4.3.Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 

Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (4.1.) και (4.2.), 
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- Ειδικότερα, το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας του νοµικού προσώπου, αφορά τους 
∆ιαχειριστές στις περιπτώσεις που το νοµικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισµένης 
Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ή Ι.Κ.Ε., τον Πρόεδρο και τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι ανώνυµη εταιρεία (Α.Ε.) και 
τους νοµίµους εκπροσώπους σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου και από 
αυτό θα προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήµατα των ως άνω 
αναφερόµενων του παρόντος άρθρου για Έλληνες Πολίτες. 

-Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει 
(µόνο για ηµεδαπές Α.Ε.), ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης 
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

- Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) υποβάλλεται πιστοποιητικό µεταβολών. Σε περίπτωση που υφίστανται 
τροποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρίας που ιδρύθηκε µετά τις 4/4/2011 
χορηγείται πιστοποιητικό περί µη λύσεως της εταιρίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. 

4.4. Οι συνεταιρισµοί: 

- Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το άρθρο 157 του Ν 4281/2014, 
ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης τις 
εκάστοτε οµάδας ή του συνόλου των οµάδων για τις οποίες ο διαγωνιζόµενος 
υποβάλλει προσφορά, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

- Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας ∆ιοικητικής 
ή ∆ικαστικής αρχής της χώρας του, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου ως άνω 
έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 
∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, 
για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήµατα του εδαφίου των ως άνω αναφερόµενων του 
παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες. 

-Τα δικαιολογητικά των εδαφίων (γ) και (δ) της περίπτωσης (4.1) ως άνω του 
παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς 
συνεταιρισµούς και των εδαφίων (γ) και (δ) της περίπτωσης (4.2) ως άνω του 
παρόντος άρθρου για αλλοδαπούς, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, 
αντίστοιχα και του εδαφίου (β) της περίπτωσης (4.3) ως άνω του παρόντος άρθρου 
για νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 

4.5 Οι ενώσεις προµηθευτών / κοινοπραξίες : 

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην ένωση / κοινοπραξία. 

Τα νοµιµοποιητικά και λοιπά έγγραφα 
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Επιπλέον οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν και τα ακόλουθα : 

α. Τα νοµικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και 
συγκεκριµένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. , Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκοµίσει : 

Προκειµένου για Α.Ε., βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται οι γενόµενες 
τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας και ένα αντίγραφο του ισχύοντος 
καταστατικού υπογεγραµµένο από τον Πρόεδρο του ∆Σ ή τον νόµιµο αναπληρωτή 
του. 

Προκειµένου για Α.Ε., ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δηµοσιευµένη 
ολόκληρη η ανακοίνωση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την εκπροσώπηση της 
συγκεκριµένης εταιρείας. 

Προκειµένου για Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού της κεφαλαιουχικής εταιρίας και 
των τροποποιήσεών του, και απόφαση των εταίρων για ορισµό του διαχειριστή, αν δεν 
ορίζεται στο καταστατικό. 

Προκειµένου για Ε.Π.Ε., Πιστοποιητικό Μεταβολών της αρµόδιας αρχής και 
κωδικοποιηµένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 

Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκοµίζει: 

Επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού 

Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού 
(πιστοποιητικό µεταβολών). Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο 
καταστατικό εταιρείας που ιδρύθηκε µετά τις 4/4/2011, χορηγείται πιστοποιητικό περί 
µη λύσεως της εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. 

Τα ως άνω νοµιµοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει 
νοµική κατάσταση του συµµετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα 
να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο 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. 

Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη 
∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του. 

Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται : 

1. Ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. 
2. Ότι δεν έχουν αποκλειστεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή 

των ΟΤΑ µε βάση αµετάκλητη απόφαση. 
3. Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το 

αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα, 
που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την Α.Α. 

4. Ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 
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β. Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπρόσωπο / 
αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά και παραστατικό 
εκπροσώπησης, βεβαιούµενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Κανένας δεν µπορεί να 
εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1) εταιρείες, ή ένωση 
προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο 
φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση 
αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις 
προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Επίσης δεν 
µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για λογαριασµό του υπάλληλος εταιρίας που 
συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και µε 
άλλο τρόπο αµοιβής. 

γ. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, απόφαση αρµοδίου οργάνου του νοµικού 
προσώπου για την έγκριση συµµετοχής στον διαγωνισµό. Σε περίπτωση ενώσεων / 
κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αποφάσεις των οργάνων διοίκησης 
των οικονοµικών φορέων που τις αποτελούν, περί έγκρισης συµµετοχής τους στην 
ένωση / κοινοπραξία και συµµετοχής τους στον διαγωνισµό για την συγκεκριµένη 
προµήθεια. 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες 
οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισµού στον 
διαγωνισµό, και τα ακόλουθα: 

Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 όπως 
εκάστοτε ισχύει ότι: 

α. 'Έλαβαν  γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά 
αναφέρουν τα σηµεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο 
διαγωνιζόµενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι 
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. 

β. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόµενων 
προϊόντων. Επίσης, εφόσον µεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης-
συσκευασίας του προϊόντος πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η 
επεξεργασία, η διαδικασία τυποποίησης - συσκευασίας, καθώς και ο τόπος 
εγκατάστασής του. 

γ. Υπεύθυνη ∆ήλωση για την παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης, καθώς και για 
την ποιότητα των προϊόντων της, προσκοµίζοντας παραστατικά πιστοποιητικών 
ποιότητας – εφόσον υπάρχουν – των προϊόντων, που να επιβεβαιώνουν τήρηση 
προδιαγραφών προτύπων. 

Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό 
φορέα υπογράφονται από τον ίδιο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. (π.χ. 
Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 2) 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής που έχουν 
υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί 
από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα τότε οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού να 
τα προσκοµίσουν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού 
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(∆ήµο ∆ιονύσου) σε έντυπη µορφή, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή (µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά 
τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά), Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η 
εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές 
ή άλλους φορείς πλην των ΦΕΚ. 

ΑΡΘΡΟ 5ο Εγγυήσεις: 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής για το διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό δύο 
(2%) τοις εκατό επί του ποσού του προϋπολογισµού χωρίς τον Φ.Π.Α τις εκάστοτε 
οµάδας ή του συνόλου των οµάδων για τις οποίες ο διαγωνιζόµενος υποβάλλει 
προσφορά.  

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν το άρθρο 6 της διακήρυξης. 
Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή / 
αναθέτων φορέας µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της εγγύησης συµµετοχής. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον προµηθευτή µε την προσκόµιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) 
ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης 
της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της 
οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να 
καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για 
ποσό ίσο µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος 
της εγγύησης αυτής να είναι κατά δύο (2) µήνες µεγαλύτερος από το συµβατικό 
χρόνο παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών. 
 
Περιεχόµενο Εγγύησης 
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 
-Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
-Τον εκδότη. 
-Τον ∆ήµο προς τον οποίο απευθύνεται. 
-Τον αριθµό της εγγύησης. 
- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
- Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση. 
- Τη σχετική διακήρυξη, και την ηµεροµηνία διαγωνισµού (για την εγγύηση 
συµµετοχής). 
- 'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
- 'Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον 
διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη 
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αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε 
τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
- Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 
- 'Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α που διενεργεί τον 
διαγωνισµό. 
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται 
από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. ∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που 
έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. 

Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών 
της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών. 

Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα 
στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή 
στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού 
Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού (άρθρο 157, 
Ν.4281/2014). 

ΑΡΘΡΟ 6ο Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

Κάθε οικονοµικός φορέας (προµηθευτής) µπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική  
προσφορά για το σύνολο των οµάδων  ή για κάθε οµάδα ξεχωριστά όπως 
αυτές προσδιορίζονται στην από 16/2015 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς (προµηθευτές) 
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. HYPERLINK 
"http://www.promitheus.gov.gr/"µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα Ν.4155/2013, στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013, στο Π.∆ 
60/2007 και συµπληρωµατικά στο Π∆ 28/80. 

 
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} 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα (προµηθευτή) 
σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Περιεχόµενα 
(υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά». 
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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 καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της 
προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 
 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, 
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή 
αρχείου pdf σύµφωνα µε το άρθρο 7 της Υ.Α 11389/93, το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α’/29-5-
2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)», και του άρθρο 3 της «ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων» της 
αριθµ. 16/2015 µελέτης, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. 

Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο 
αποκλεισµού του συµµετέχοντος. 
. 
∆ικαιολογητικά που προσδιορίζονται από την ειδική συγγραφή  
 
1. Άδεια λειτουργίας από τον αρµόδιο φορέα. 
 
2. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001/2008  για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 
 
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι κατά την προσκόµιση των 
τιµολογίων αυτά θα συνοδεύονται από τιµοκαταλόγους των ανωτέρω απαραίτητων 
υλικών/ανταλλακτικών µε την τιµή που αυτά έχουν στην επίσηµη αντιπροσωπεία του 
οχήµατος στην Ελλάδα ή στον αντιπρόσωπο – εκπρόσωπο και την τελική τιµή, 
υπολογίζοντας την προσφερόµενη δική του έκπτωση, καθώς επίσης και ανάλυση των 
απαιτούµενων εργοτοωρών ανά ειδικότητα για την αναγκαία συντήρηση – επισκευή. 

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι υποχρεούται να αναλαµβάνει 
ατελώς τη µεταφορά του οχήµατος / µηχανήµατος έργου στο συνεργείο του εάν αυτό 
ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγµή. 

 Τεχνική προσφορά 

Στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά τα κάτωθι : 

Η 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. 
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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.   

 

 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η 
οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα (προµηθευτή). 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισµού 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. 

Παράδειγµα: Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει επί της τιµής ποσοστό έκπτωσης 
10% για την οµάδα Α « ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ / ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & 
ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 
82.250,00€. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του 
συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς €82.250,00 – (82.250,00*10%) = 
€74.025,00. επίσης, ο προµηθευτής εφόσον παρέχει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης 
επί των ανταλλακτικών σε σχέση µε την εργασία µπορεί να προχωρήσει σε επιµέρους 
υπολογισµούς. 

Καθώς η οικονοµική προσφορά δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης έχει 
αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο Οικονοµικός 
φορέας (προµηθευτής) θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του 
ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το 
συνηµµένο αρχείο σε µορφή pdf (υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς). 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή (ήτοι 
ποσοστό έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

ΑΡΘΡΟ 7ο Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού για το χρονικό διάστηµα ενενήντα (90) 
ηµέρες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, 
πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 
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προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 
ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

ΆΡΘΡΟ 8Ο Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου . 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά 
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή 
εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι 
κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας 
ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 

ΑΡΘΡΟ 9Ο ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες 
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι ...../...../2015 
και ώρα 10:30 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 «δικαιολογητικά 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 µέσω του 
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «δικαιολογητικά 
συµµετοχής – 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 10ο ∆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 : 

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

ΑΡΘΡΟ 11ο  Ανάδειξη Μειοδότη 

Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή 
είναι κριτήριο η χαµηλότερη προσφορά λαµβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία: 

Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης. 

Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 
Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους 

διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, καθώς και τις γενικότερες 
συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι 
αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο 
οποίος προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που 
περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου η οποία 
διατηρεί το δικαίωµα περί κατακύρωσης ή µη. 

ΑΡΘΡΟ 12ο  ∆ιοικητικές Προσφυγές 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία [ άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/93 και το άρθρο 4 του 
Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-10-10 ) “∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων ‘Εργων, Κρατικών Προµηθειών και 
Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.” όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
63 του Ν. 4055/2012 (Α 51) , µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό 
έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενέργησε τη 
δηµοπρασία ή στο δήµο, µέχρι την επόµενη από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας 
εργάσιµη ηµέρα ή την επόµενη της ανακοίνωσης του αποτελέσµατος, στις περιπτώσεις 
εξέτασης και αξιολόγησης των προσφορών. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στον δήµο 
πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθηµερόν στην επιτροπή που διενήργησε τη 
δηµοπρασία. (άρθρο 20 παρ.1 Π∆ 28/80) 

Μετά την κατάρτιση του πρακτικού του διαγωνισµού, ακολουθεί ανακοίνωση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους ότι 
µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση 
κατ' αυτού. Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 
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«Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας - Υποβολή Πρακτικού» του π.δ. 28/1980 και 
κατατίθενται µέχρι την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση της Ε.∆. Οι 
ενστάσεις απευθύνονται στην Οικονοµική Επιτροπή, και διαβιβάζονται, µε µέριµνα της 
Υπηρεσίας αυτής, στον Πρόεδρο της Ε.∆. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που 
αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και 
είναι δυνατή η προσβολή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους αναφερόµενους 
λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο  ∆ιάρκεια σύµβασης 

Ο χρόνος ισχύος της παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών στην παρούσα ορίζεται από 
την υπογραφή της σύµβασης και γι' ένα ηµερολογιακό έτος.  

Ο φορέας µας δεν δεσµεύεται για καταβολή όλου του συµβατικού τιµήµατος καθώς 
αυτό είναι σε συνάρτηση µε τις πραγµατικές ανάγκες των υπηρεσιών όπως αυτές 
αποτυπώνονται στα δελτία παραγγελιών των φορέων. 

Μετά το πέρας της χρονικής διάρκειας της σύµβασης και υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν έχει εξαντληθεί το συµβατικό αντικείµενο, µπορεί µε απόφαση του 
∆ηµοτικού συµβουλίου να υπάρξει χρονική παράταση της Σύµβασης για 
χρηµατικό ποσό ίσο µε το υπόλοιπο της αρχικής σύµβασης και υπό τους 
ίδιους όρους και εκπτώσεις.  

ΑΡΘΡΟ 14ο Τρόπος πληρωµής 

Η πληρωµή του προµηθευτή γίνεται τµηµατικά και στο 100% των τµηµατικά 
προσκοµιζοµένων τιµολογίων, µετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού 
πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή και την 
έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την αρµόδια υπηρεσία 
του ∆ήµου, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείµενες διατάξεις κρατήσεις. 
 

Πριν από την οποιαδήποτε εκτέλεση επισκευαστικής εργασίας, ο ανάδοχος  
υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς στο ∆ήµο «∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ» το οποίο θα περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: 

1. την αιτία που προκάλεσε την βλάβη και αναλυτική περιγραφή αυτής,  
2. την αναγκαία συντήρηση µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά,  
3. τιµοκαταλόγους των ανωτέρω απαραίτητων υλικών/ανταλλακτικών µε την τιµή 

που αυτά έχουν στην επίσηµη αντιπροσωπεία του οχήµατος στην Ελλάδα ή 
στον αντιπρόσωπο - εκπρόσωπο του οίκου ΟΕΜ (Original Equipment 
Manufacturer) στην Ελλάδα και την τελική τιµή, υπολογίζοντας την 
προσφερόµενη δική του έκπτωση,   

4. ανάλυση των απαιτούµενων εργοτοωρών ανά ειδικότητα για την αναγκαία 
συντήρηση – επισκευή. 
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Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθηµερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση από την 
Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της 3373/390/20-3-1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 15Ο  Χρόνος επισκευής και παράδοσης οχηµάτων. 

Αφού λάβει την έγκριση (εντολή), ο ανάδοχος προχωρά στην προµήθεια των 
απαραίτητων ανταλλακτικών και κατόπιν επισκευάζει το όχηµα σε χρόνο έως τρεις (3) 
ηµέρες εκτός εάν αποδεδειγµένα απαιτείται περισσότερο ή και λιγότερο εάν αυτό 
ζητηθεί εγγράφως από την Υπηρεσία.  

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του 
ανάδοχου εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της 
οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς 
πληρωµή ποσό. 

ΑΡΘΡΟ 16Ο  Εγγύησεις 

Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο προµηθευτής θα εγγυηθεί ότι η εργασία και τα  
προσφερόµενα ανταλλακτικά είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
σχετικές προδιαγραφές της µελέτης, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που 
προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγµένα από κάθε κρυφό ελάττωµα.  

Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την 
υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει και να επισκευάσει ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας 
κάθε όχηµα, µέσα σε δύο εργάσιµες (2) ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των 
παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό του 
είδους της προµήθειας που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της 
αναληφθείσης υπηρεσίας. 

Οι δαπάνες µετακίνησης των οχηµάτων και επιστροφής στον προµηθευτή των 
ακατάλληλων ειδών και αποστολής των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα 
βαρύνουν τον προµηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 17ο ∆ηµοσίευση 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. Επίσης το κείµενο της 
διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ιονύσου στη διεύθυνση (URL): 
http//www.dionysos.gr, ενώ περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα αναρτηθεί στην 
διαδικτυακή εφαρµογή ∆ιαύγεια, στον ιστότοπο http:// et.diavgeia.gov.gr/, στην 
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), και στις εφηµερίδες: «Γενική ∆ηµοπρασιών», 
«∆ηµοπρασιών & Πλειστηριασµών», «Αττικό Βήµα» & «∆ηµότης Ανατολικής Αττικής». 
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Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισµού και 
του τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε 
οριστικά η προµήθεια (Ν.3801/2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Με Εντολή ∆ηµάρχου 
 H Αντιδήµαρχος 

 Οικονοµικής ∆ιαχείρησης 

Εσωτερική ∆ιανοµή   

1. Γραφείο ∆ηµάρχου  

2 Τµήµα Προµηθειών   

3. Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας 
Πολιτισµού  & Αθλητισµού 

 

4. ∆ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών   

5. ∆/νση Περιβάλλοντος  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 16 / 2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΜΕΛΕΤΗ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ –  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  286.585,36 € 
 
ΦΠΑ 23%:     65.914,63 € 
 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ:  352.499,99 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ    ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
 
 

1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 
Η παρούσα µελέτη συντάσσεται προκειµένου ο ∆ήµος να αναθέσει σε κατάλληλα συνεργεία 
αυτοκινήτων τις εργασίες τακτικής συντήρησης – service και επισκευής βλαβών λειτουργίας 
(µηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, φρένα, φανοποιεία, κοντέρ - ταχογράφοι, κλιµατισµός, ελαστικά, 
υπερκατασκευές) όλων των οχηµάτων (απορριµµατοφόρα, φορτηγά, καλαθοφόρα, λεωφορεία, 
επιβατικά, κλπ) και µηχανηµάτων έργου (πυροσβεστικά, σάρωθρα, εκσκαφείς – φορτωτές, 
πολυµηχανήµατα, κλπ) που διαθέτει και λειτουργεί. 
 
Η συντήρηση και επισκευή των ανωτέρω οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου περιλαµβάνει και την 
προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών µε τις απαιτούµενες εργασίες τοποθέτησής τους.  
 
Η παρούσα µελέτη αφορά σε όλα τα αυτοκίνητα και µηχανήµατα έργου του δήµου, τα οποία 
παρατίθενται στη συνέχεια αναλυτικά σε πίνακα, καθώς επίσης και όσα ακόµη αυτοκίνητα – 
µηχανήµατα έργου διαθέτει ή τυχόν προµηθευτεί ο ∆ήµος κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της 
σύµβασης που θα συναφθεί, µε βάση την παρούσα µελέτη, εκτός εάν λόγω υποχρέωσης για να 
ισχύει η εγγύηση αγοράς τους τα οχήµατα αυτά πρέπει να συντηρούνται σε, άλλα, 
εξουσιοδοτηµένα συνεργεία.  
 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων 
τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (352.499,99€) 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. 
 
Η ανάθεση θα έχει χρονική διάρκεια ενός (1) έτους και θα δύναται να παραταθεί µέχρι τη λήξη του 
συµβατικού αντικειµένου.  
 
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς ο.ε. 2015:  
Κ.Α. 10.6671, Κ.Α. 15.6671, Κ.Α. 25.6671, Κ.Α. 35.6671 και Κ.Α. 70.6671, όλοι µε τίτλο 
«Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», και  
Κ.Α. 10.6263.0002, Κ.Α. 15.6263.0005, Κ.Α. 20.6263.0005, Κ.Α. 25.6263.0005, Κ.Α. 35.6263 και 
Κ.Α. 70.6263, όλοι µε τίτλο «Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων».  
 
Η σκοπιµότητα της εν λόγω προµήθειας έχει εγκριθεί µε την 16 / 2015 Α∆Σ. 
 
Σηµειώνεται ότι ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον 
προϋπολογισµό της µελέτης. 
 
 
Η Συντάξασα       Θεωρήθηκε 
 
Ροκίδη Γεωργία     Παπαδόπουλος Απόστολος 
Προϊσταµένη Καθαριότητας    Μηχανολόγος Μηχανικός 
& Ανακύκλωσης ∆νσης Περιβάλλοντος  Προϊστάµενος ∆νσης Περιβάλλοντος 
(Προϊσταµένη Γραφείου Κίνησης) 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
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∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ    ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 
Ο ∆ήµος έχει στην κατοχή του εκατόν δώδεκα (112) συνολικά αυτοκίνητα και µηχανήµατα έργου, 
διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, και για την τακτική και έκτακτη συντήρηση και επισκευή τους 
απαιτούνται συνεργεία ειδικότητας µηχανικού, ηλεκτρολόγου, φρένων, φανοποιείας, ταχογράφων, 
ψυκτικού, ελαστικών, υπερκατασκευών µε την απαραίτητη κατά περίπτωση σύγχρονη 
υλικοτεχνική υποδοµή και τεχνογνωσία.  
 
Αναλυτικός κατάλογος των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου επισυνάπτεται στη 
συνέχεια. 
 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΑΡ. 

ΚΥΚΛ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟ 

ΗΜΕΡ. 
1ΗΣ 

Α∆ΕΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

1 ΦΙΧ  ISUZU NPR75  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΗ6153 JAANPR75HA7100552 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 31/01/2012 

2 ΦΙΧ MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 7256 WDB9525031L000909 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 08/09/2005 

3 ΦΙΧ MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
ΖΥΧ 
9376 WDB9302021L133153 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 07/07/2006 

4 ΦΙΧ MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
ΚΗΟ 
5798   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 21/01/1994 

5 ΦΙΧ MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ KHI 6566 WDB9505361K817901 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 31/01/2005 

6 ΦΙΧ MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ KHI 3072 WDB9525031K714576 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 26/03/2002 

7 ΦΙΧ MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
ΚΗΟ 
5502 L385383-14-693273 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 19/05/1992 

8 ΦΙΧ MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
ΚΗΟ 
5556 WDB675094-15-9 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 06/10/1992 

9 ΦΙΧ MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
ΖΥΗ 
2717 WDB6521631K102243 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 13/12/2000 

10 ΦΙΧ MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
ΚΗΗ 
5529 472747 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 12/01/2011 

11 ΦΙΧ MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
ΚΗΟ 
6056 WDB6561091K188167 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 21/07/1997 

12 ΦΙΧ MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
ΚΗΗ 
5524 WDB9525031L472221 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 21/10/2010 

13 ΦΙΧ MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
ΚΗΗ 
5525 WDB9525031L471357 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 21/10/2010 

14 ΦΙΧ MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
ΚΗΗ 
5526 WDB9525031L473793 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 21/10/2010 

15 ΦΙΧ NISSAN  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΚΗΗ 
2219 VWAWJTTKO85057968 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 10/07/2009 

16 ΦΙΧ DAF 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

KHH 
6168 XLRAE55GF0L420270 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 14/2/2013 

ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 

1 ΦΙΧ MERCEDES  ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 
ΚΗΟ 
6025 WDB65203915533329 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 14/06/1996 

2 ΦΙΧ 
MERCEDES 
11.17  Υ∆ΡΟΦΟΡΟ ΑΝΕΥ WDB6760121K012348 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   

3 ΦΙΧ IVECO FIAT 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕ-
ΠΟΜΕΝΟ KHI 3182 ZCFA1AD1102372012 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 02/08/2004 
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4 ΦΙΧ IVECO S.P.A. 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕ-
ΠΟΜΕΝΟ KHI 3183 ZCFA80D1202429282 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 02/08/2004 

5 ΦΙΧ MERCEDES  
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕ-
ΠΟΜΕΝΟ 

ΖΥΜ 
5856 WDB6525521KO33707 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17/09/2008 

6 ΦΙΧ VOLVO  
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕ-
ΠΟΜΕΝΟ KHI 7296 YV2EE00A96B416759 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 29/03/2006 

7 ΦΙΧ VOLVO  
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕ-
ΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΟ 
6199 YV2E4C6ASYB249184 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 23/11/2000 

8 ΦΙΧ VOLVO  
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕ-
ΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΟ 
6166 YB1E4C40XB226284 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 10/08/2000 

9 ΦΙΧ DAEWOO  
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

KHH 
2261 SUL360424Y0068436 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 30/10/2008 

10 ΦΙΧ FIAT  
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΗ 
2269 ZFA22500000039960 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 19/11/2008 

11 ΦΙΧ FORD 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΗ 
2255 WFOXXX11FX8C12056 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 29/09/2008 

12 ΦΙΧ FORD TRANSIT 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 3175 WFOLXXGBFL2A11307 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 24/05/2004 

13 ΦΙΧ FORD WERKE 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 9646 

WFO-7080656 -2340 
ΚΥΒ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 15/11/2007 

14 ΦΙΧ FORD WERKE 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 9647 WFOUXXTTPU7U80657 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 15/11/2007 

15 ΦΙΧ ISUZU 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΗ 
2254 PATFS86H8H545807 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 23/09/2008 

16 ΦΙΧ MAN  
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 7287 WMAF01B433M158425 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 06/02/2006 

17 ΦΙΧ MAZDA  
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 3119 JMZUN8D420W156148 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 10/12/2002 

18 ΦΙΧ MAZDA  
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 3120 JMZUN8D420W159719 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 10/12/2002 

19 ΦΙΧ MAZDA  
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ KHI 7292 JMZUN82426W385887 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 01/03/2006 

20 ΦΙΧ MAZDA  
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ KHI 7293 JMZUN82426W385912 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 01/08/2006 

21 ΦΙΧ MAZDA  
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 3174 JMZUN82424W321256 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 24/05/2004 

22 ΦΙΧ MAZDA  
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ KHI 3041 JMZUN8B42DW159231 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 13/08/2001 

23 ΦΙΧ MITSUBISHI 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 6585 MMBCNK7403D084218 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 25/05/2005 

24 ΦΙΧ MITSUBISHI  
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΟ 
5730 JMBCNK320NP000718 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 28/07/1993 

25 ΦΙΧ MITSUBISHI  
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΟ 
6132 MMBCNK750XD046558 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 24/08/1999 

26 ΦΙΧ MITSUBISHI   
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΟ 
6140 MMBCNK740XDO3020 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 08/11/1999 

27 ΦΙΧ MITSUBISHI    
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΟ  
6153 2830 ΚΥΒ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 19/01/2000 

28 ΦΙΧ MITSUBISHI    
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΟ 
6137 JMBJNP15VWA001301 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 06/10/1999 

29 ΦΙΧ 
MITSUBISHI L400 
CITY VAN 2.5  

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΕΥ JMBGZPA5VYA000836 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   

30 ΦΙΧ NISSAN  
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΗ 
2155 VSKBVND40V0263222 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 05/02/2008 

31 ΕΙΧ SUZUKI  
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΗΟ 
6058 JSAEDA21VOB150610 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 03/03/1997 

32 ΦΙΧ TOYOTA  
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ KHI 3019   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 22/05/2001 

33 ΦΙΧ VOLKSWAGEN  
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

KHO 
6182 WV2ZZZ24ZFHO55159 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 27/06/2000 
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34 ΦΙΧ MERCEDES  
ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΟ - 
ΚΑ∆ΟΦΟΡΟ 

ΥΥΝ 
7097   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16/03/1990 

35 ΜΕ MERCEDES  ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
ME 
83637 38100714642246 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 15/03/2005 

36 ΦΙΧ 
MERCEDES 
CHRYSLER ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΑΝΕΥ 342296 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   

37 ΜΕ NISSAN  ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
ΜΕ 
56545 VWAL8034YVA400090 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 24/09/1998 

38 ΜΕ NISSAN  ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
ΜΕ 
59569 CL1260 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 10/08/2000 

39 ΦΙΧ ΜΑΝ ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 
ΚΗΗ 
6169  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 15/5/2013 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

1 ΛΕ FIAT IVECO ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΚΗΙ 3145 ZCFA1AF1102384668 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 03/06/2003 

2 ΛΕ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΚΗΙ 3034 XG9450LSW15B01005 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 02/07/2001 

3 ΛΕ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  
ΚΗΗ 
2253 XG9380LO2E3BO1317 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 28/04/2006 

4 ΛΕ  ICARUS Ε91 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΚΗΙ 7313   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 12/04/2006 

5 ΛΕ ICARUS Ε91 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΚΗΙ 7312   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 28/04/2006 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

1 ΕΙΧ  SKODA  FABIA  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΚΗΗ 
2233 1198  ΚΥΒΙΚΑ ΑΜΟΛΥΒ∆Η   

2 ΕΙΧ AUDI A6-2,0 TFSI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KHI 9644 1984 ΚΥΒΙΚΑ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 05/11/2007 

3 ΕΙΧ FIAT  PANDA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΖΧΙ  1532 1242  ΚΥΒΙΚΑ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 16/12/2008 

4 ΕΙΧ HUYNDAI  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
KHI  
7262 2351 ΚΥΒΙΚΑ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 29/09/2005 

5 ΕΙΧ HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 7261 NLJWWH7WP4Z022951 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 28/09/2005 

6 ΕΙΧ 
HYUNDAI 
MATRIX ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 3109 KMHPM81CP2UO66858 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 24/09/2002 

7 ΕΙΧ 
MERCEDES 
SMART  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΚΗΗ 
5530   ΑΜΟΛΥΒ∆Η 26/01/2011 

8 ΕΙΧ SAMURAI  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΚΗΟ 
6028 VSESJS00V00100272 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 19/12/1994 

9 ΕΙΧ SAMURAI  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΚΗΟ 
6098 VSESJS00000102144 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 16/05/1995 

10 ΕΙΧ SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KHI 3159 JSAFJB43V00117002 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 20/11/2001 

11 ΕΙΧ 
SUZUKI GRAND 
VITARA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 3176 JSAFTL52V00205373     

12 ΕΙΧ SUZUKI JIMΝY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KHI 3017 JSAFJB33VOO135603 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 14/05/2001 

13 ΕΙΧ SUZUKI JIMΝY  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KHI 3018   ΑΜΟΛΥΒ∆Η 14/05/2001 

14 ΕΙΧ SUZUKI VITARA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΚΗΗ 
2172   ΑΜΟΛΥΒ∆Η   

15 ΕΙΧ VOLVO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 3058 YV1VS10K31F747201 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 29/10/2001 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 

1 ΜΕ 
FORD DEMAN-
GAP  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚO 

ΜΕ 
107337 

WF0BMDE40XW 
127539 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16/12/2008 
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2 ΜΕ 
FUMO CAR  
MULTICAR ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚO ΑΝΕΥ   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   

3 ΜΕ IVECO ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚO 
ΜΕ 
67452 170Ε23/71 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 22/04/2002 

4 ΜΕ 

IVECO -
EUROCARGO 
(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚO ΑΝΕΥ ZCFA1VM0402553805     

5 ΜΕ MAZDA  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚO 
ΜΕ 
79704   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 15/06/2004 

6 ΜΕ MAZDA GRECA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚO 
ME 
107323 JMZUN82128W636518 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 27/11/2008 

7 ΦΙΧ MERCEDES  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚO 
ΚΗΟ 
6029 WDB675046IK100246 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 11/07/1996 

8 ΜΕ MITSUBISHI  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚO 
ΜΕ 
104809 

MMBCNKB40 7D 
025175 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 19/09/2008 

9 ΦΙΧ 

ΤΟΥΟΤΑ 2.5 
144EC 4*4 BASE 
HILUX  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚO ΑΝΕΥ MROHR22G101514594 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   

10 ΜΕ 
MERCEDES  
BENZ SCHMIDT 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 
ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ 
ΛΕΠΙ∆Α ΑΠΟΧ/ΣΜΟΥ 

ΜΕ 
112534 WDB 4050501V219456 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 14/07/2009 

11 ΜΕ IVECO  

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ 

ΜΕ 
99920 ZCFB1JJ8202497831 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 10/09/2007 

12 ΜΕ MERCEDES ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚO 
ΜΕ 
124336  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

12/2/2013 

13 ME DEMLER 913 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚO 
ME 
104749  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

16/7/2008 

14 ME UNIMOG  
ME 
107371  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

ΣΑΡΩΘΡΑ 

1 ΜΕ  DULEVO 5000 ΣΑΡΩΘΡΟ 
ΜΕ 
84680 5000Α00044 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16/05/2005 

2 ΜΕ 

AZZURA 
CONCEPT 
MATHIEU  ΣΑΡΩΘΡΟ 

ΜΕ 
114472 30409 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 18/03/2010 

3 ΜΕ BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ ΑΝΕΥ TEB50CC5078104385 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   

4 ΜΕ DULEVO  ΣΑΡΩΘΡΟ 
ME 
67403 2004V00196 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 08/03/2002 

5 ΜΕ RAVO  ΣΑΡΩΘΡΟ ΑΝΕΥ 20569 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

1 ΜΕ CASE  ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΑΝΕΥ 249324 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   

2 ΜΕ CASE 40XT  ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΜΕ  
84683 JAF412326 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16/05/2005 

3 ΜΕ CASE 590 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΜΕ 
59570 CGG0190529 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 10/08/2000 

4 ΜΕ JCB 3CX41 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΜΕ 
88139 SLP3CXTSWE0475203 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 04/04/2006 

5 ΜΕ 
KOMATSU W59 
7P-2 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΜΕ 
122412 97F20561 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 06/11/2011 

6 ΜΕ CASE 580S 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ME 
56384 11H0052312 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17/02/1998 
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7 ΜΕ CASE 580SLE 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ME 
84682 CGG0166383 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17/02/1998 

8 ΜΕ FORD  ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΝΕΥ 837710     

9 ΜΕ 
DAIMLER 
CHRYSLER ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΜΕ 
104745 WDB4051011V214346 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 11/07/2008 

10 ΜΕ 
FOREDIL 
MACCHINE  ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΜΕ 
84681 06808 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16/05/2005 

11 ΜΕ 
FOREDIL 
MACCHINE  ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ME 
62344 06730 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 07/06/2001 

12 ΜΕ GIANNI FERRARI ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 
ΜΕ 
124981  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 27/11/2013 

ΤΡΙΚΥΚΛΑ - ∆ΙΚΥΚΛΑ 
                

1 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO ΤΡΙΚΥΚΛΟ 
ZXH 
0902 ZAPT1000000005882 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 28/03/2003 

2 ΜΟΤΟ  PIAGGIO 125c.c. ∆ΙΚΥΚΛΟ IPM 0741 ZAPM2100002002486 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 05/08/2004 
3 ΜΟΤΟ HONDA ∆ΙΚΥΚΛΟ ΒΝΙ 48  ΑΜΟΛΥΒ∆Η  24/2/12 
4 ΜΟΤΟ HONDA ∆ΙΚΥΚΛΟ ΒΝΙ 49   ΑΜΟΛΥΒ∆Η  24/2/12 

5 ΜΟΤΟ SUZUKI ∆ΙΚΥΚΛΟ ΚΤ3980   ΑΜΟΛΥΒ∆Η 26/04/2002 
6 ΜΟΤΟ YAMAHA ∆ΙΚΥΚΛΟ ΖΧΚ 717 110 ΚΥΒΙΚΑ ΑΜΟΛΥΒ∆Η   

 
 
∆εδοµένου ότι στην ελληνική αγορά των συνεργείων αυτοκινήτων δεν υπάρχουν γενικά συνεργεία 
τα οποία καλύπτουν κάθε είδους εργασία – επισκευή που θα χρειαστεί οποιοδήποτε αυτοκίνητο ή 
µηχάνηµα του ∆ήµου, δηλαδή δεν υπάρχουν συνεργεία τα οποία αναλαµβάνουν εργασίες π.χ. και 
επί φορτηγών και επί µικρών επιβατικών και επί µηχανηµάτων έργου και παράλληλα και εργασίες 
ταχογράφων – κοντέρ ή συντήρησης υπερκατασκευών, η παρούσα µελέτη για την ανάθεση των 
εργασιών συντήρησης των αυτοκινήτων βασίζεται στην οµαδοποίηση των αυτοκινήτων, π.χ. 
φορτηγά ή επιβατικά, και στις ανάγκες (είδος) εργασιών που µπορεί να απαιτηθούν για τα 
αυτοκίνητα της κάθε οµάδας, µε βάση τη δραστηριοποίηση των σχετικών εξειδικευµένων 
συνεργείων στην ελληνική αγορά.   
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΜΑ∆Α 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ / ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ  
ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ  - 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 

Α 

  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ / ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ  
ΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ  

Β 

  

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ  
ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

Γ 

  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ / ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ  
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

∆ 

  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ  

Ε 
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ΓΙΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ – ∆ΙΚΥΚΛΑ 

  
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ – ΚΟΝΤΕΡ  
ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ  

ΣΤ 

  
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  
ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Ζ 

  
ΕΛΑΣΤΙΚΑ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ – ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ∆ΙΛΥΚΛΑ – ΤΡΙΚΥΚΛΑ - 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΣΑΡΩΘΡΑ 

Η 

  
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ –
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Θ 

  
ΣΑΡΩΘΡΑ Ι 

 
 
Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικός κατάλογος εργασιών και οι ώρες που ενδεικτικά 
απαιτούνται. 
 
Tυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, αλλά µπορεί να προκύψουν και δεν 
µπορούν να  προβλεφθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της µελέτης, θα τιµολογούνται µε τη χρέωση 
εργατοώρας που έχει προσφέρει ο πάροχος της υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του. 
 

  
ΕΙ∆Η ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 
   

ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΦΟΡΤΗΓΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

Κ.Λ.Π. 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΕΡΓΟΥ 

2ΚΥΚΛΑ 
- 

3ΚΥΚΛΑ 

    
   

ΜΕΣΑΙΑ  ΜΕΓΑΛΑ 

           ≤ 3,5 tn       ≤ 5tn 
≥5 tn 

≤ 
100hp ≥100hp   

1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 4h 4h 6h 4h - - 
2 Εφαρµογή κουζινέτων 2h 2h 4h 2h 4h - 

3 
Ρεκτιφιέ εδρών και 

βαλβίδων 3h 4h 5h 4h - - 
4 Πλάνισµα καπακιού 3h 4h 5h 4h - - 
5 Πλάνισµα κορµού κινητήρα 3h 4h 5h 4h 5h - 

6 

Αλλαγή δακτυλιδιών 
µπιελών και εφαρµογή 

πείρων 1h 2h 3h 2h 3h - 
7 Αντικατάσταση χιτωνίων 2h 3h 4h 3h   - 

8 

Αλλαγή δακτυλιδίων 
εκκεντροφόρου και 

εφαρµογή 1h 2h 3h 2h 3h - 

9 
Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h - 

10 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h - 
11 Φλάντζες τσιµούχες 1h 2h 3h 2h 3h - 
12 Ελατήρια 1h 2h 3h 2h 3h - 
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13 

Επισκευή µηχανισµού 
κίνησης βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h - 

14 Ρύθµιση βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h - 
15 Αλλαγή αντλίας νερού 1h 2h 3h 2h 3h - 

16 

Έλεγχος – επισκευή αντλίας 
καυσίµου 3h 4h 5h 4h 5h - 

17 

Καθαρισµός ακροφύσιων 
ψεκασµού 2h 3h 4h 3h 4h - 

18 
Επισκευή υπερσυµπιεστή 5h 5h 6h 5h 6h - 

19 

SERVICE 
πετρελαιοκινητήρων:Αλλαγή 
λαδιών κινητήρα, αλλαγή 
φίλτρων: (λαδιού, αέρα, 
πετρελαίου, καµπίνας, 
τιµονιού), έλεγχος 
βαλβολινών σασµάν-
διαφορικό, έλεγχος 

εµπρόσθιου συστήµατος, 
έλεγχος ιµάντων 3h 3h 3h 3h 3h - 

20 

SERVICE 
βενζινοκινητήρων:Αλλαγή 
λαδιών κινητήρα, αλλαγή 
φίλτρων: (λαδιού, αέρα, 

βενζίνης, καµπίνας), αλλαγή  
µπουζί, έλεγχος φρένων, 
έλεγχος εµπρόσθιου 
συστήµατος, έλεγχος 

ιµάντων 3h - - 2h 3h 2 h 
21 Έλεγχος καυσαερίων 2h 2h 3h 2h 3h - 

22 

Αποσυναρµολόγηση – 
συναρµολόγηση, βαφή 

κινητήρα. - - - - - - 

23 

Εξαγωγή ψυγείου νερού  και 
επανατοποθέτηση 2h 3h 4h 3h 4h - 

24 Επισκευή ψυγείου 3h 5h 6h 5h 6h - 
25 Αλλαγή ιµάντα 1h 1h 1h 1h 1h - 

26 

Αντικατάσταση κολλάρου 
νερού 1h 1h 1h 1h 1h - 

27 

Εξαγωγή θερµοστατών 
αλλαγή αυτών 1h 1h 1h 1h 1h - 

28 

Αλλαγή φουρκέτες, 
συγχρονιζέ, ρουλεµάν, 

γραναζιών 8h 15h 15h 15h 15h - 

29 
Επισκευή αργό γρήγορο 

(fuller) - 8h 12h 8h 12h - 

30 
Φλάντζες τσιµούχες - 5h 6h 5h 6h - 

31 
Πρωτεύων-∆ευτερεύων-
Ενδιάµεσος άξονας 8h 10h 10h 10h 10h - 

32 Σταυροί ταχυτήτων 5h 7h 11h 7h 11h - 

33 
Επισκευή άνω τρόµπας 

συµπλέκτη 2h 3h 4h 3h 4h - 

34 
Επισκευή κάτω τρόµπας 

συµπλέκτη 2h 3h 4h 3h 4h - 
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35 
Αλλαγή σετ δίσκου, πλατώ, 

ρουλεµάν 5h 7h 9h 7h 9h - 

36 
Αντικατάσταση ζεύγη 

φερµουίτ 2h 4h 4 h 4h 4h - 
37 Επισκευή δίσκου 2h 3h 4h 3h 4h - 
38 Επισκευή πλατώ 3h 3 h 5h 3 h 5h - 

39 Αλλαγή φυσούνας 3h 4h 5h 4h 5h - 
40 Αλλαγή αµορτισέρ 5h 5h 6h 2h  2h  - 
41 Αλλαγή –επισκευή σούστες 4h 5h 7h 2h 2h - 
42 Αλλαγή µπρακέτα 3h 4h 5h 4h 5h - 
43 Αλλαγή σινεµπλόκ 2h 3h 5h 2h 2h - 
44 Αλλαγή κόντρες κλπ. 3h 4h 6h 4h 6h - 

45 

Ακραξόνιο-Πείρος 
Ακραξονίου - Ρουλεµάν 
πείρων ακραξωνίων 5h 6h 8h 6h 8h - 

46 

Ρουλεµάν - Τσιµούχες 
µουαγιέ, Ροδέλες, Ροδέλες 

µεταλλικές 3h 4h 6h 4h 6h - 

47 
Αλλαγή ακρόµπαρα µικρής 

– µεγάλης µπάρας 2h 3h 4h 4h 6h - 

48 

Έλεγχος – επισκευή 
µηχανισµού διεύθυνσης 

(µηχανικός) 2h 3h 5h 4h 6h - 

49 
Έλεγχος – επισκευή 

υδραυλικής αντλίας τιµονιού 5h 6h 8h 6h 8h - 

50 

Έλεγχος – επισκευή 
υδραυλικού ατέρµονα 

τιµονιού 6h 7h 10h 7h 10h - 

51 
Αντικατάσταση αντλίας 

τιµονιού 3h 4h 5h 4h 5h - 

52 
Έλεγχος – αλλαγή 

µαρκούτσια πιέσεως 2h 3h 4h 3h 4h - 

53 

Στρόφαλος, Ρουλεµάν, 
Eλατήρια κόφλερ ( σετ), 
∆ακτυλίδια, Μπιέλες, Σετ 
ελατήρια, Σετ φλάντζες 3h 5h 6h 5h 6h - 

54 
Αντικατάσταση σκάστρα 

κοφλέρ 2h 3h 4h 4h 5h - 

55 
Σετ κοφλέρ φλάντζες 

κεφαλής 1h 2h 3h 2h 3h - 
56 Βαλβίδα κόφλερ 1h 2h 3h 2h 3h - 

57 
Επισκευή – αντικατάσταση 
πηνίο κορώνα ρουλεµάν 8h 10 15h 10h 15h - 

58 
Επισκευή – αντικατάσταση 
µειωτήρων – ηµιαξονίων 5h 6h 8h 6h 8h - 

59 Φλάντζες τσιµούχες 3h 4h 5h 4h 5h - 

60 Γενική επισκευή µίζας 4h 4h 5h 4h 5h 1h 

61 Αλλαγή µίζας 3h 3h 4h 3h 4h 1h 

62 
Γενική επισκευή και έλεγχος 

δυναµό – αυτοµάτου 3h 4h 5h 4h 5h 1h 

63 Αλλαγή δυναµό 2h 2h 3h 2h 3h 1h 

64 Έλεγχος και επισκευή 1/2h 1/2h 1h 1/2h 1h 1/2h 
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φωτισµού 

65 Αλλαγή φαναριού ¼ h ½ h ½ h ½ h ½ h ¼ h 
66 Αλλαγή φάρου ¼ h ½  h ½ h ½ h ½ h ¼ h 

67 Αντικατάσταση  µπαταριών ½ h ½ h ½ h ½ h ½ h ¼ h 

68 
Αντικατάσταση αµορτισέρ 

κουβουκλίου 2h 3h 4h 2h 2h - 

69 
Αντικατάσταση µπουκάλας 

ανύψωσης 1h 2h 3h 2h 2h - 

70 

Έλεγχος – επισκευή – 
αλλαγή υδραυλικής αντλίας 

ανύψωσης 1h 1h 1h 2h 2h - 

71 

Aντικατάσταση  
ταπετσαρίας οροφής 

καµπίνας 2h 2h 2h 2h 2h - 

72 

Αντικατάσταση ταπετσαρίας 
θυρών και πίσω µέρους 

καµπίνας 2h 2h 2h 2h 2h - 

73 
Αντικατάσταση πατώµατος 

καµπίνας 2h 2h 2h 2h 2h - 

74 

Επισκευή συστήµατος 
άρθρωσης καµπίνας στο 

σασί 3h 5h 6h 1h  1h - 

75 Επισκευή καθισµάτων αέρος 2h 3h 4h 3h 4h - 

76 

Αλλαγή αφρολέξ , τελάρων , 
ελατηρίων και ταπετσαρίας 

κατά περίπτωση 4h 5h 7h 5h 7h - 

77 
Επισκευή µηχανισµού βάσης 

καθίσµατος 4h 5h 6h 5h 6h - 

78 
Αντικατάσταση εµπρόσθιου 

υαλοπίνακα 2h 2 h  3 h 2 h 3 h - 

79 
Αντικατάσταση υπολοίπων 

υαλοπινάκων 2h 2h 3h 2h 3h - 
80 Επισκευή αρθρώσεων θυρών 2h 2h 2h 2h 2h - 

81 
Αντικατάσταση µηχανισµών 
ανύψωσης παραθύρων 3h 3h 4h 3h 4h - 

82 
Αντικατάσταση µηχανιςµού 

ασφάλισης θυρών 3h 3h 5h 3h 5h - 

83 Τσιµούχες στεγανοποίηση 1h 1h 1h 1h 1h - 

84 

Καθαρισµός καµπίνας, 
καθίσµατα, ταπετσαρίες, 

πλαστικά µέρη. 1h 1h 2h 1h 2h - 

85 Αλλαγή καζανάκι εξάτµισης 5h 5h 7h 5h 7h - 

86 Αλλαγή σπιράλ εξάτµισης 2h 3h 4h 3h 4h - 

87 
Επισκευή ελαστικού µε 

µασόν 1/2h 1/2h 1h 1h 1h 1/2h 

88 

Αντικατάσταση 
αεροθαλάµου ελαστικού 

δικύκλου - - - - - 0,5h 

89 

Υπηρεσία κινητού 
συνεργείου στον τόπο 

βλάβης για όλα τα οχήµατα 1h 1h 1h 1h 1h 1h 
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(ανά χιλιόµετρο) 

90 Αντικατάσταση βαλβίδας ½ h ½ h ½ h ½ h ½ h ½ h 

91 
Ξεµοντάρισµα- Μοντάρισµα 

ελαστικού φορτηγού ½ h ½ h 1h ½ h 1h ½ h 
92 Έλεγχος δικτύου αέρος 1h 1h 1h 1h 1h - 

93 
Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 

1h 1h 1h 1h 1h - 

94 

Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες 
τροχών 2h 2h 3h 2h 3h - 

95 

Έλεγχος – αλλαγή 
ρεγουλατόρων φρένων 3h 3h 4h 3h 4h - 

96 

Έλεγχος – τορνίρισµα 
ταµπούρων 2h 2h 4h 2h 4h - 

97 

Έλεγχος –αλλαγή σιαγώνων 
φερµουίτ εµπρόσθιων 

τροχών 3h 4h 5h 4h 5h - 

98 

Έλεγχος –αλλαγή σιαγώνων 
φερµουίτ οπίσθιων τροχών 

3h 4h 5h 4h 5h - 

99 

Λίπανση – αντικατάσταση 
ενός ρουλεµάν 

1h 2h 3h 2h 3h - 
100 Τσιµούχες – δαχτυλίδια 1h 2h 3h 2h 3h - 

101 

Εξαγωγή και επισκευή 
παντόφλας φρένων 2h 3h 4h 3h 4h - 

102 

Αντικατάσταση τακάκια 
εµπρόσθιων τροχών 1h 2h 3h 2h 3h 1h 

103 Αλλαγή δύο ταµπούρων 3h 3h 5h 3h 5h 1h 

104 

Αλλαγή 4 ελατηρίων 
σιαγώνων 2h 3h 4h 3h 4h 1h 

105 Αλλαγή 2 δισκόπλακων 2h 3h 4h 3h 4h 1h 

106 

Εξαγωγή επισκευή και 
επανατοποθέτηση 
ταχογράφου 2h 3h 4h 3h 4h - 

107 Επισκευή γραφίδας 3h 3h 4h 3h 4h - 

108 

Έλεγχος και έκδοση 
βεβαίωσης καλής 

λειτουργίας ταχογράφου για 
χρήση ΚΤΕΟ 2h 2h 2h 2h 2h - 

109 

Αντικατάσταση ενός 
ελαστικού σωλήνα υψηλής 
πίεσης υδραυλικού λαδιού 

1 1/2h 2h 2 1/2h 2h 2 1/2h - 

110 

Αντικατάσταση αντλίας 
υδραυλικών λαδιών 3h 4h 5h 5h 5h - 

111 Αλλαγή στεγανών πόρτας 3h 5h 6h 1 ½ h 1 ½ h - 

112 
Αντικατάσταση κοχυλιού  

µύλου - 7h 8h - - - 

113 

Αντικατάσταση ηλεκτρικού 
διακόπτη 1h 1h 1h ½ h ½ h - 
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114 

Τοποθέτηση ανυψωτικού 
µηχανισµού για κάδους σε 
απορριµµατοφόρο τύπου 
µύλος (µπουκάλας – 

βραχίονος) 2h 3h 5h - - - 

115 

Αλλαγή άξονα µετάδοσης 
κίνησης 3h 3h 3h 3h 3h - 

116 

Αλλαγή υδραυλικών λαδιών 
και φίλτρων 2h 2h 3h 3h 3h 1h 

117 

Αλλαγή ελαστικών βάσεων 
σκελετού 

  

2 3       

118 

Πλύσιµο και λίπανση 
απορριµµατοφόρων µεγάλου 

µεγέθους - - 1  h - - - 

119 

Πλύσιµο και λίπανση 
απορριµµατοφόρων µικρού 

µεγέθους -  1/2 h  - - - - 

120 

Πλύσιµο και λίπανση 
ανατρεπόµενων φορτηγών 

1/2h 1/2  h 1  h - - - 

121 

Πλύσιµο και λίπανση 
Σαρώθρου µικρού - - - ½ h - - 

122 

Πλύσιµο και λίπανση 
Σαρώθρου µεγάλου - - - - 1 h - 

123 

Πλύσιµο και λίπανση 
επιβατηγών 1h - - - - - 

124 

Πλύσιµο και λίπανση 
ηµιφορτηγών ½ h - - - - - 

125 Πλύσιµο δικύκλου - - - - - ½ h 

126 

Εξωτερικό πλύσιµο 
απορριµµατοφόρων µεγάλου 

µεγέθους - - 1/2 h - - - 

127 

Εξωτερικό πλύσιµο 
απορριµµατοφόρων µικρού 

µεγέθους - ½ h - - - - 

128 

Εξωτερικό πλύσιµο 
ανατρεπόµενων φορτηγών 

- - ½ h - - - 

129 

Εξωτερικό πλύσιµο 
Σαρώθρου µικρού - - - ½ h - - 

130 

Εξωτερικό πλύσιµο 
Σαρώθρου µεγάλου  - - -   1/2h  - 

131 

Αντικατάσταση καθρέπτη µε 
µπράτσο ½ h ½ h ½ h ½ h ½ h - 

132 

Αντικατάσταση ντίζας και 
χειρολαβής πόρτας 1h 1h 1h 1h  1h - 

133 

Αντικατάσταση καθίσµατος 
οδηγού 1h 1h 1h 1h 1h - 

134 

Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ 
επιβατηγού 1h - - - - - 

135 

Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ 
φορτηγού - 2h 2h - - - 

136 
Αλλαγή παρµπρίζ 
µηχανήµατος έργου - - - 2h 2h - 
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137 
Αλλαγή σε λάστιχο 
παρµπρίζ επιβατηγού 1h - - - - - 

138 
Αλλαγή σε λάστιχο 
παρµπρίζ φορτηγού - 1h 1h - - - 

139 
Αλλαγή προφυλακτήρα 

διαιρούµενου 1h 2h 2h - - - 
140 Αλλαγή προφυλακτήρα 1h 2h 2h - - - 

141 
Αλλαγή σκαλοπατιού 

καµπίνας 1h 1/2h 1/2h - - - 
142 Αλλαγή γρύλου τζαµιού 1h 1 h 1 ½ h 1h 1 ½ h - 

143 Βαφή φτερών αυτοκινήτου 4h 4h 5h 4h 5h - 
144 Βαφή πόρτας φορτηγού 3h 3h 4h 3h 4h - 
145 Επισκευή κλειδαριάς 1h 1h 11/2h 1 1/2h 1 1/2h - 

146 
Κατασκευή ταπετσαρίας 

καθίσµατος 3h 3h 4h 3h 4h - 
 
 
Όλες οι παραπάνω εργασίες και επισκευές είναι ενδεικτικές και δεν αποκλείεται σε καµία 
περίπτωση η εκτέλεση κάποιας άλλης σχετικής εργασίας ή επισκευής που τυχόν θα απαιτούνταν 
και η οποία δεν έχει αναφερθεί.       
 
 
Η Συντάξασα       Θεωρήθηκε 
 
Ροκίδη Γεωργία     Παπαδόπουλος Απόστολος 
Προϊσταµένη Καθαριότητας    Μηχανολόγος Μηχανικός 
& Ανακύκλωσης ∆νσης Περιβάλλοντος  Προϊστάµενος ∆νσης Περιβάλλοντος 
(Προϊσταµένη Γραφείου Κίνησης) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ    ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
 
 

2. 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: τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια 
ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει στην προσφορά τους να καταθέσουν συνολικό µέσο ποσοστό 
έκπτωσης για την προµήθεια των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή και 
συντήρηση των οχηµάτων / µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου, η οποία θα αφορά στις τιµές 
καταλόγου των γνήσιων ανταλλακτικών αυτών από την αντιπροσωπεία των οχηµάτων / 
µηχανηµάτων έργου ή τον κατασκευαστή τους. 
 
Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν ποσοστό έκπτωσης επί της τιµής εργατοώρας του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της µελέτης.  
 
Η ανακήρυξη µειοδότη προκύπτει ύστερα από υπολογισµό της συνολικά χαµηλότερης τιµής µε 
εφαρµογή στις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης των 
προσφερόµενων, κατά τα ανωτέρω, εκπτώσεων. 
 
 
Η Συντάξασα       Θεωρήθηκε 
 
Ροκίδη Γεωργία     Παπαδόπουλος Απόστολος 
Προϊσταµένη Καθαριότητας    Μηχανολόγος Μηχανικός 
& Ανακύκλωσης ∆νσης Περιβάλλοντος  Προϊστάµενος ∆νσης Περιβάλλοντος 
(Προϊσταµένη Γραφείου Κίνησης) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΟΜΑ∆Α ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
Π/Υ 

ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΕΡΓΑΤΟ-
ΩΡΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΛΥΣΙΜΑΤΩΝ -
ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 
ΠΛΥΣΙΜΟ - 

ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ 

  (€)  €/ΩΡΑ (€)   (€) (€) (€) 
           

     (4) x (5)   (3)+(6)+(7)*(8)  (9) x 0,23 (9) + (10) 

            

            

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - 
ΠΛΥΣΙΜΟ -ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - 
ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 

Α 52.000,00 750 35 26.250,00 100 40 82.250,00 18.917,50 101.167,50 
  

          
           
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - 
ΠΛΥΣΙΜΟ -ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ  

Β 18.000,00 180 35 6.300,00 10 40 24.700,00 5.681,00 30.381,00 
  

          
            
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

Γ 12.000,00 180 35 6.300,00 60 8 18.780,00 4.319,40 23.099,40 
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - 
ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ & 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ 

∆ 26.030,36 200 35 7.000,00 20 40 33.830,36 7.780,98 41.611,34 
            
           
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ – 
∆ΙΚΥΚΛΑ 

Ε 1.500,00 25 35 875,00   2.375,00 546,25 2.921,25 
            
           
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ – ΚΟΝΤΕΡ ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - 
ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ  

ΣΤ 3.000,00 50 35 1.750,00   4.750,00 1.092,50 5.842,50 
           
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - 
ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Ζ 8.000,00 60 35 2.100,00   10.100,00 2.323,00 12.423,00 
           
           
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Η 38.000,00 60 35 2.100,00   40.100,00 9.223,00 49.323,00 
           
           
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - 
ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Θ 32.000,00 220 35 7.700,00   39.700,00 9.131,00 48.831,00 
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ΣΑΡΩΘΡΑ 

Ι 23.000,00 200 35 7.000,00   30.000,00 6.900,00 36.900,00 
           
           
ΣΥΝΟΛΟ  213.530,36   67.375,00   286.585,36 65.914,63 352.499,99 
           

 
 
 

Η Συντάξασα          Θεωρήθηκε 
 

Ροκίδη Γεωργία          Παπαδόπουλος Απόστολος 
Προϊσταµένη Καθαριότητας        Μηχανολόγος Μηχανικός 
& Ανακύκλωσης ∆νσης Περιβάλλοντος       Προϊστάµενος ∆νσης Περιβάλλοντος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ    ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
 
 

Ε Ι ∆ Ι Κ Η    Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 
 
Άρθρο 1ο Αντικείµενο  
 
Η παρούσα µελέτη αφορά τις εργασίες τακτικής συντήρησης – service και επισκευής βλαβών όλων 
των οχηµάτων (επιβατικά, φορτηγά, απορριµµατοφόρα, καλαθοφόρα, λεωφορεία, κλπ) και 
µηχανηµάτων έργου (πυροσβεστικά, σάρωθρα, εκσκαφείς – φορτωτές, πολυµηχανήµατα, κλπ) του 
∆ήµου καθώς επίσης την προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών. 
 

 

Άρθρο 2ο  Ισχύουσες ∆ιατάξεις   
 

5. Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-2006),   
6. Π∆ 28/80, και 
7. Ν.4281/2014. 

 
 
Άρθρο 3ο  Γενικά Χαρακτηριστικά – Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 
Ο ανάδοχος πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να είναι συνεργείο και να προσκοµίσει  

� πιστοποιητικό εγγραφής σε εµπορικό / βιοµηχανικό επιµελητήριο σε κατηγορία 
σχετική µε την παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών, 

� άδεια λειτουργίας από τον αρµόδιο φορέα, 
� πιστοποίηση κατά ISO 9001 για τις παρεχόµενες υπηρεσίες του, και  

να διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία στην επισκευή – συντήρηση οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργου στις κατηγορίες εργασιών της µελέτης. 
 
Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα είναι αρίστης ποιότητας σύµφωνα µε τους κανόνες 
της τέχνης και της επιστήµης. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλαµβάνει αδαπάνως τη µεταφορά του οχήµατος / 
µηχανήµατος έργου στο συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε 
χρονική στιγµή.  
 
Όλα τα ανταλλακτικά και αναλώσιµα υλικά που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος θα είναι 
γνήσια-αυθεντικά, εργοστασιακής προέλευσης ή επίσηµου εργοστασιακού προµηθευτή, 
καινούργια και αµεταχείριστα, άριστης ποιότητας και θα καλύπτονται από εγγύηση. 
 
Ο ανάδοχος την ίδια ή την εποµένη ηµέρα από την είσοδο του οχήµατος στο συνεργείο του, 
υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς στο ∆ήµο ένα «∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ» για το πρόβληµα του οχήµατος, το οποίο θα περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: 
1. την αιτία που προκάλεσε την βλάβη και αναλυτική περιγραφή αυτής,  
2. την αναγκαία συντήρηση µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά,  
3. τιµοκαταλόγους των ανωτέρω απαραίτητων υλικών/ανταλλακτικών µε την τιµή που αυτά 

έχουν στην επίσηµη αντιπροσωπεία του οχήµατος στην Ελλάδα ή στον αντιπρόσωπο του 
οίκου κατασκευής του ανταλλακτικού στην Ελλάδα, και την τελική τιµή, υπολογίζοντας την 
προσφερόµενη δική του έκπτωση,   
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4. ανάλυση των απαιτούµενων εργοτοωρών ανά ειδικότητα για την αναγκαία συντήρηση – 
επισκευή. 

 
Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθηµερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση από την 
Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων.  
 
Αφού ο ανάδοχος λάβει την προαναφερθείσα έγκριση (εντολή), προχωρά στην προµήθεια 
των απαραίτητων ανταλλακτικών και επισκευάζει το όχηµα εντός τριών (3) ηµερών το πολύ, 
εκτός εάν, αποδεδειγµένα, απαιτείται περισσότερο και αυτό ζητηθεί εγγράφως από την 
Υπηρεσία.  
 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος θεωρεί ότι οι ενδεικτικές ώρες που συνοδεύουν κάθε 
εργασία της Τεχνικής Περιγραφής της παρούσας µελέτης δεν επαρκούν για κάποια 
συγκεκριµένη επισκευή που πραγµατοποιεί, θα πρέπει να ενηµερώνει άµεσα την Υπηρεσία 
και την Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων προκειµένου να 
διαπιστωθούν και συµφωνηθούν οι αναγκαίες ώρες εργασίας. 
 
Το ίδιο ισχύει για κάθε εργασία που απαιτηθεί να γίνει και δεν υπάρχουν ενδεικτικές ώρες 
εργασίας. 
 
 
Άρθρο 4ο  Λοιπά Στοιχεία 
 

Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον 
προϋπολογισµό της µελέτης. 
 

Γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζοµένων που θα αφορούν το σύνολο ή και µέρος των 
προς εκτέλεση εργασιών της παρούσας µελέτης, π.χ. Οµάδα Α µόνο ή Οµάδα Α έως Οµάδα 
∆, κ.ο.κ. 
 
 
Η Συντάξασα       Θεωρήθηκε 
 
Ροκίδη Γεωργία     Παπαδόπουλος Απόστολος 
Προϊσταµένη Καθαριότητας    Μηχανολόγος Μηχανικός 
& Ανακύκλωσης ∆νσης Περιβάλλοντος  Προϊστάµενος ∆νσης Περιβάλλοντος 
(Προϊσταµένη Γραφείου Κίνησης) 
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3. Εγκρίνει τη δαπάνη «Προµήθεια Ανταλλακτικών - Συντήρηση & Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου και διαθέτει πίστωση συνολικού 
ποσού €352.499,99 σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. µε τις αναγραφόµενες 
ονοµασίες και ποσά:  

 
€10.000 σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0002 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων», 
€10.000 σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων», 
€35.000 σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων», 
€35.000 σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων», 
€40.000 σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων», 
€20.000 σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0004 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων», 
€4.500 σε βάρος του Κ.Α. 25.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων», 
€4.000 σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
€54.000 σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων», 
€80.000 σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»,  
€20.000 σε βάρος του Κ.Α. 70.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων», και 
€39.999,99 σε βάρος του Κ.Α. 70.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων», και την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
 
 

 Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Στάϊκος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 
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