
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..20η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 21ης-10-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..310/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..20ης/21-10-2015.. ∆ηµόσιας ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..21η Οκτωβρίου 2015.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..09:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  
∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ 
αριθ.  ..29613/21-10-2015.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. 
∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

� ΘΕΜΑ 1ο  ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια 
ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ∆ήµου 
∆ιονύσου» προϋπολογισµού 352.499,99€. 

ΘΕΜΑ 2ο ΕΗ∆:  «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών 
- Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου.». 
ΘΕΜΑ 3ο ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού για την προµήθεια 
εξοπλισµού Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Πληρωµής Προστίµου 
για Τροχαία Παράβαση Οχήµατος του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Προµήθεια «Υπηρεσίας 
Απόφραξης Αγωγού Όµβριων Λ. Σταµάτας» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου 
µειοδότη για την εκτέλεση του έργου: «Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών 
κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου-2015»». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου 
µειοδότη για την εκτέλεση του έργου: «Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή 
οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου»». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Καλαφατέλης Ιωάννης 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Κοντάκης Κυριάκος   
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Αυγέρη-Βουκλαρή 

Αικατερίνη 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Κρητικός Αθανάσιος   
6. Στάικος Θεόδωρος 



 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δικαιολόγησε το κατεπείγον των θεµάτων 
λέγοντας: «Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της φύσεως των 
θεµάτων που αφορούν τα συµφέροντα του ∆ήµου, τη λειτουργία των 
σχολείων και την επέλευση καιρικών φαινοµένων.» 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το κατεπείγον των θεµάτων για τους ανωτέρω λόγους. 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής εισηγήθηκε για το κατεπείγον του θέµατος 
«Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & 
επισκευή µεταφορικών µέσων ∆ήµου ∆ιονύσου» προϋπολογισµού 
352.499,99€» λέγοντας ότι επείγει να προχωρήσει ο διαγωνισµός και να 
ανοιχτούν προσφορές για οχήµατα τα οποία µας χρειάζονται.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του προέδρου. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει το κατεπείγον συζήτησης του θέµατος «Έγκριση πρακτικού για 

την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων 
∆ήµου ∆ιονύσου» προϋπολογισµού 352.499,99€». 

 
 

 Αριθµός Απόφασης:  ..310/2015.. 
 

 
� ΘΕΜΑ 1ο  ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια 

ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ∆ήµου 
∆ιονύσου» προϋπολογισµού 352.499,99€. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 
 Με την υπ' αριθµ. 16/2015 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
εγκρίθηκε: η διενέργεια της εν θέµατι προµήθειας µε τη διαδικασία του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού.    
  



 

 Με την αριθµ. 134/2015 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  
  
 Με την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 13034/989/20-05-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (α/α συστήµατος 13034 
) µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη η 02/07/2015 και ώρα 15:00 η δε ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών καθορίστηκε  η 08/07/2015 και ώρα 10:30 
π.µ. 
 
 Τη Τετάρτη 8-7-2015, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για τη «Προµήθεια ανταλλακτικών – 
Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων » προκειµένου να διενεργήσει τον 
διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. 
 
 Κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού κατέθεσαν ηλεκτρονικές 
προσφορές οι εξής εταιρίες: 
 

 Προµηθευτής α/α 

προσφοράς 

συστήµατος 

Αρ. Πρωτ. Έντυπης 

Υποβολής 

1 ΚΥΡΙΑΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ 

ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΟΕ  

12260 17930/23-6-2015 

2 ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ Π.  12338 18830/30-6-2015 
3 BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  11422 18972/1-7-2015 
4 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ  12853 19262/3-7-2015 
5 Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε. ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ  12597 19299/3-7-2015 
6 ∆.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

13020 19641/7-7-2015 

7 ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

–ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΣΗΣ 

ΦΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ  

12684 19597/7-7-2015 

8 ∆ΗΜ.ΚΟΥΤΡΑΣ –ΑΝ∆. ΚΟΥΤΡΑΣ  & ΣΙΑ ΟΕ  12722 20574/14-7-2015 

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ∆ΕΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ 

(ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ) 
9 ∆ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 13170 ∆ΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ 

ΕΝΤΥΠΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

∆ΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ  

 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε το Πρακτικό Νο1 της 31/08/2015 
που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο: 
  



 

Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τον έλεγχο 
αυτών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή (Παράρτηµα Α) όσο και σε έντυπη, η 
επιτροπή διαπίστωσε: 

� Η εταιρεία « ΚΥΡΙΑΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ 
ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΟΕ.» µε α/α συστήµατος 12260 προσκόµισε 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του διαγωνισµού. Η Ε∆ κατέγραψε  τις 
ακόλουθες παρατηρήσεις οι οποίες όµως  δεν την αποκλείουν από τη 
διαγωνιστική διαδικασία,  ήτοι: α.  Η κατάσταση προσωπικού έχει ισχύ 
έως 15-11-2014 αλλά συµπληρωµατικά  έχει καταθέσει και ενεργή ΑΠ∆ 
(άρθρο 4.1.δ) β. Η άδεια λειτουργίας έχει ηµεροµηνία 16-10-2014 
(Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 3.3) 

� Η εταιρεία «ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ Π. µε α/α συστήµατος 12338, δεν 
προσκόµισε επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής : α. ∆εν κατέθεσε αίτηση 
περί αναγκαστικής διαχείρισης (άρθρο 4.1 γ αλλά αίτηση συνδιαλλαγής   
β. Καταστατικό ή τροποποιήσεις  (άρθρο 4) γ. Άδεια λειτουργίας 
συνεργείου (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 3.1) δ. ∆εν έχει 
προσκοµίσει ISO του συνεργαζόµενου Συνεργείου «ΚΟΤΖΑΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 3.2)  . Επίσης η 
Ε∆ κατέγραψε  τις ακόλουθες παρατηρήσεις,  ήτοι : α. Η κατάσταση 
προσωπικού έχει ισχύ έως 15-11-2013 (άρθρο 4.1.δ) β. Η άδεια του 
συνεργαζόµενου συνεργείου έχει τελευταία ενηµέρωση το 2001 (Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων 3.1). 

� Η εταιρεία «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ » µε α/α συστήµατος 11422, δεν έχει καταθέσει την 
απαιτούµενη άδεια λειτουργίας συνεργείου καθώς επίσης 
πιστοποιητικό ISO 9001 για τις παρεχόµενες υπηρεσίες σύµφωνα µε 
την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων τα οποία είναι επι   ποινής 
αποκλεισµού. Επίσης, η Ε∆ έχει να παρατηρήσει ότι η 
συνεργασία µε το  συνεργείο ATS Υπηρεσίες Επισκευής Οχηµάτων 
A.E που αναφέρει  η συµµετέχουσα ότι συνεργάζεται δεν προκύπτει 
από τα προσκοµιζόµενα έγγραφα επιπλέον δεν έχει κατατεθεί 
πιστοποιητικό ISO 9001 για τις παρεχόµενες υπηρεσίες σύµφωνα µε 
την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων τα οποία είναι επι   ποινής 
αποκλεισµού. 

� Η εταιρεία «ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ» µε α/α συστήµατος 
12853 προσκόµισε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του διαγωνισµού. Η 
Η Ε∆ κατέγραψε  τις ακόλουθες παρατηρήσεις οι οποίες όµως  δεν την 
αποκλείουν από τη διαγωνιστική διαδικασία,  ήτοι: α. Η κατάσταση 
προσωπικού έχει ισχύ εως 31-12-2014. (άρθρο 4.1.δ). 

� Η εταιρεία «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ –ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ» µε α/α συστήµατος 12684, , δεν έχει 
καταθέσει το απαιτούµενο  πιστοποιητικό ISO 9001 για το ιδιόκτητο 
συνεργείο  σύµφωνα µε την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων το οποίο 
είναι υποχρεωτικό επί   ποινής αποκλεισµού. Επίσης, η Ε∆ έχει να 
παρατηρήσει ότι η συνεργασία µε το  συνεργείο Γ.ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ- 
Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε που αναφέρει  η συµµετέχουσα δεν 



 

καλύπτεται από πιστοποιητικό ISO 9001 για τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες σύµφωνα µε την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων το οποίο 
είναι υποχρεωτικό  επί   ποινής αποκλεισµού. 

Ως εκ τούτου, η επιτροπή αποκλείει από το επόµενο στάδιο ελέγχου των 
τεχνικών προσφορών και κατά συνέπεια από την υπόλοιπη διαγωνιστική 
διαδικασία τις εταιρίες : 

1) ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ Π. µε α/α συστήµατος 12338 , 
2) «BRINX  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » µε α/α 
11422 και 3) «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ –ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & 
ΥΛΙΚΩΝ» µε α/α συστήµατος 12684, αποκλείονται από το. 
 

Κάνει δεκτές τις υποβληθείσες προσφορές  των παρακάτω τεσσάρων (4) 
εταιρειών  

 
1. Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε. ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ ΟΕ.   
2. ∆.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

3. ΚΥΡΙΑΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΟΕ. 

4. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ 
 

 Το Πρακτικό Νο1 κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στους συµµετέχοντες στις 
16/09/2015  και υποβλήθηκαν οι ακόλουθες ενστάσεις, οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης: 
  

 Προµηθευτής Ηµ/νία & ώρα Υποβολής ηλεκτρ. 

Ένστασης   
1 BRINX  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  AE 17/09/2015  15:11:50 
2 ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε 17/09/2015  15:14:12 

** ΕΠΙΠΛΕΟΝ Η ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε ΚΑΤΕΘΕΣΕ  

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 

∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΗΝ  ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 

27040/24-9-2015 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Η 

ΟΠΟΙΑ  ∆ΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΕ 

 

 
Στις 30/09/2015, η Επιτροπή συνήλθε εκ νέου για την αξιολόγηση των 
οικονοµικών προσφορών και συνέταξε Γνωµάτευση που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο οι ανωτέρω 
ενστάσεις απορρίπτονται κατά το σκεπτικό που αναλυτικά αναπτύσσεται από 
την Ε.∆.∆.. 
 



 

Για την Οµάδα Ζ (ΕΛΑΣΤΙΚΑ Αυτοκινήτων & Μηχανηµάτων Έργου) δεν 
υποβλήθηκε προσφορά. 

 

 Με την 191/2012 Πράξη του Ελ. Συν. Κλιµ. Τµ. 7 είναι δυνατή η 
συνέχιση ανοικτού διαγωνισµού µε επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισµό 
προκειµένου για την ανάδειξη µειοδότη  για τα είδη για τα οποία δεν 
αναδείχθηκε προµηθευτής στον ανοικτό διαγωνισµό.  
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
 

1. Η έγκριση του Πρακτικού Νο1 &της από 30/09/2015 Γνωµοδότησης της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης. 

2. Την απόρριψη των ενστάσεων των εταιριών Ι 
Ι. «BRINX  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » µε α/α 
11422 και  
ΙΙ. «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ –ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ» µε  α/α συστήµατος 12684. 
 
 3.  Τη κήρυξη της Οµάδας  Ζ (ΕΛΑΣΤΙΚΑ Αυτοκινήτων & Μηχανηµάτων 
Έργου) ως άγονου και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε πρόχειρο 
διαγωνισµό και νέους όρους. 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1 & την από 30/09/2015 Γνωµοδότηση της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης. 

2. Απορρίπτει  τις ενστάσεις των εταιριών  
Ι. «BRINX  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » µε 
α/α 11422 και  
ΙΙ. «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ –ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & 
ΥΛΙΚΩΝ» µε  α/α συστήµατος 12684 για τους λόγους που αναφέρονται στην 
από 30/9/2015 γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού. 



 

 
3. Κηρύττει την Οµάδα Ζ (ΕΛΑΣΤΙΚΑ Αυτοκινήτων & Μηχανηµάτων Έργου) 

ως άγονη και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε πρόχειρο 
διαγωνισµό και νέους όρους ως κατωτέρω: 

 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Άγιος Στέφανος, ….10/2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  Αριθ. Πρωτ:  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου: 852 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29  
& Αθ. ∆ιάκου 1  
Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες Χαράλαµπος Μυλωνάς  
ΤΗΛ.: 2132030623                 
FAX.: 2132030630  
e-mail: milonas@dionysos.gr 
 
Περίληψη: ∆ιακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών 
για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων. 
Οµάδας Η: Ελαστικά» 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 
Α. Τις διατάξεις: 
1. του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και 
την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την 
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 
3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
4.  του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 
5. την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263 Α) 
6. το άρθρο 83 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) όπως κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο. 28 
του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α). 
7. την υπ΄ αριθµ. 35130/739/9.8.10 (ΦΕΚ 1291 Β) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών. 
8. τoυ N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις … και λοιπές 
ρυθµίσεις». 
9. του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 

4. 10. Της 191/2012 απόφασης του 7ου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 



 

 
B. Την αριθµ. 38/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Γ. Την αριθµ. 346/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για τη διάθεση της 
δαπάνης. 
∆. Την αριθµ. 383/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για τη µετάθεση της 
ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού και την έγκριση των όρων του 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού.  
Ε. Το γεγονός ότι θα προκληθεί συνολική δαπάνη €49.323,00 η οποία και θα βαρύνει 
τα Κ.Α. 10.6263.0004,10.6671, 15.6263.0004, 15.6671, 20.6263.0004, 20.6671.0003, 
25.6263.0004, 25.6671, 35.6263, 35.6671, 70.6263, 70.6671 του προϋπολογισµού του 
Ο.Ε. 2014. 
 



 

Ζ.  Την ....../2015 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία, εγκρίθηκαν οι σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού. 

Θ. Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Πρόχειρο  µειοδοτικό  διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε την υπ’αριθµ …/2015 ΑOE προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης σαράντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών 
ευρώ (49.323,00€ ) µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση της υπηρεσίας « Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών 
µέσων. Οµάδας Η: Ελαστικά», σύµφωνα µε την 16/2015 Μέλετη της ∆/νσης Περιβαλλόντος που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος τις παρούσης. 
 
 

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ-
∆Α 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
Π/Υ 

ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΤΟ-
ΩΡΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΛΥΣΙΜΑΤΩΝ -
ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ - 
ΓΡΑΣΑΡ/ΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ 

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

     (4) x (5)   (3)+(6)+[(7)*(8)] (9) x 0,23 (9) + (10) 
           
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ 

Ζ 

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

           

ΣΥΝΟΛΟ  38.000,00 60 35 2.100,00   40.100,00 9.223,00 49.323,00 
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Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν.3463/06), του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών ΟΤΑ 
και του Ν.4281/2014.  
 
Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: 
 
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 
∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Ζ) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Η) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 1Ο 
Τόπος και Χρόνος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο γραφείο προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1-Αγ. 
Στέφανος)   την .. του µήνα …… του   έτους   2015, ηµέρα   ενώπιον της Αρµόδιας  Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
αξιολόγησης διαγωνισµών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 28/80 του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η 9.30 π.µ. και ώρα λήξης της απόδοχής των προσφορών η 10.00 π.µ. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, η επανάληψη του διαγωνισµού θα γίνει σε µέρα και ώρα που θα 
οριστεί µε νέα στον τύπο διακήρυξη 

 

Άρθρο 2 Ο 

Τεχνικές προδιαγραφές – Τεύχη δηµοπράτησης 

 
Α) Οι τεχνικές προδιαγραφές για την ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων του έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου που 
περιλαµβάνονται στην υπ’ αριθ. 16/2015 µελέτη αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης .  
Β)Τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της ασφάλισης, είναι κατά σειρά ισχύος τα 
κατωτέρω: 

1. Η παρούσα διακήρυξη. 
2. Ενδεικτικός Προυπολογισµός  
3. Η υπ’ αριθµ. 16/2015 µελέτη .(Παράρτηµα Α) 
4. Τα από τον διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία που θα δοθούν µε την προσφορά 

 
Άρθρο 3 Ο 

∆ικαιωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 
 

3.1 Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του 
κράτους – µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να διενεργούν 
συγκεκριµένη παροχή. 
3.2 Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εµφανίζονται ως υποψήφιοι. Η 
υποβολή προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνονται τα µέλη της 
κοινοπραξίας. Αν η κοινοπραξία επιλεγεί ως ανάδοχος  θα πρέπει να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή. 
3.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 
∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών, που ασχολούνται µε την παροχή 
υπηρεσιών  όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα δεν θα πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο 
κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’  όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης ανασφάλιστο προσωπικό.  

Άρθρο 4 Ο 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

 
Όσοι θα λάβουν µέρος στο ∆ιαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισµού).  
 
Α. Φάκελος κυρίως Προσφοράς (∆ικαιολογητικών) : 
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1)Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν απαιτείται  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014 
(ΦΕΚ 160/08-08-2014 τεύχος Α). 
  
2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι συµµετέχοντες: 

5. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας (στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και των προσωπικών εταιρειών οι 
διαχειριστές και στις περιπτώσεις των ανωνύµων εταιριών οι πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος).  

 
6. Ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, των ειδικών όρων καθώς επίσης και όλων των 

απαιτούµενων τεχνικών περιγραφών και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 
 
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως 
προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
ενηµερότητας αφορά τους απασχολούµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, 
συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 
και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. 
 
4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι:  
α. ∆εν κατατέθηκε αίτηση για πτώχευση. 
β. ∆εν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης. 
γ. ∆εν τελεί υπό εκκαθάριση. 
δ. ∆εν έχει λυθεί η εταιρία ( µόνο για Α..Ε.) 
 
5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 
επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. (τουλάχιστον 6µηνης έκδοσης), 
 
6) Οι Ανώνυµες Ασφαλιστικές Εταιρείες πέραν των προαναφερθέντων πιστοποιητικών θα πρέπει να προσκοµίσουν τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
� Πρακτικό του ∆.Σ.της Α.Ε. που εγκρίνει τη συµµετοχή στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. 

 
7)Οι Κοινοπραξίες  ή  Ενώσεις  Υποψηφίων : 
Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις, σε περίπτωση σύµπραξης ασφαλιστικών εταιρειών, θα πρέπει να καταθέσουν τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου Α1-Α6 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση καθώς και τα αναφερόµενα παρακάτω, 
για κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας.  
α. Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου του νοµικού προσώπου, µε το οποίο εγκρίνεται η σύµπραξη µε τις 
λοιπές εταιρείες, µέλη της Ένωσης/ κοινοπραξίας. 
β. Συµφωνητικό συνεργασίας των συµµετεχόντων µε το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον την ευθύνη έναντι του ∆ήµου από τη συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό και την ευθύνη για την 
πραγµατοποίηση της υπηρεσίας και αναφέρεται το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους της ένωσης/κοινοπραξίας σε 
αυτή. 
γ. Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο στην περίπτωση κατά την οποία τα µέλη της κοινοπραξίας/ένωσης επιθυµούν να 
ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, στο οποίο θα προσδιορίζεται και η αντιπροσωπευτική εξουσία αυτού. Η ένωση ή η 
κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συµµετέχοντες που 
αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία είτε από τον κατά τα παραπάνω κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. Οι κοινοπραξίες/ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά του 
παρόντος άρθρου κατά περίπτωση για κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
 
8) ∆ικαιολογητικά που προσδιορίζονται από την ειδική συγγραφή για όλες τους 
συµµετέχοντες  
 
8.1. Άδεια λειτουργίας συνεργείου από τον αρµόδιο φορέα. 
8.2. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001/2008 για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 
8.3. 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. 
8.4. 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. 
 
Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς 
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Τεχνική Περιγραφή που θα αφορά στην αναλυτική περιγραφή των εφαρµοζοµένων ελαστικών (τεχνικά φυλλάδια 
ενηµερωτικά έγγραφα κτλ)για το σύνολο των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου που 
περιλαµβάνονται στο συνηµµένο Παράρτηµα Α. 
 
Γ. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 
 
1) Με ποινή αποκλεισµού, οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο όπου  θα 
περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου .Οι προσφορές θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις   όπως αυτές 
περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και θα καλύπτουν το σύνολο των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου 
∆ιονύσου. Θα αναγράφεται αναλυτικά ή ποσότητα, η τιµή µονάδας, το ποσό δαπάνης, και η συνολική δαπάνη ήτοι 
προϋπολογισµού σαράντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ (49.323,00€)  
2) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 
3) Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές 
 
 
∆ιευκρινήσεις επί των ∆ικαιολογητικών  
- Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή τους, γίνονται όµως δεκτά και 
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των 
ακριβών αντιγράφων τους. Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που προβλέπονται στις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.. (αρθ. 1 του Ν.4250/14, 
ΦΕΚ 74 Α΄). 
-Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η, µετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεση των προσφορών, υποβολή 
ελλειπόντων εγγράφων/δικαιολογητικών. 
- Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών και εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας και θα 
διαπιστωθεί µετά από έλεγχο συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου εκείνου, του οποίου τα 
δικαιολογητικά/έγγραφα βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 
- ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από µετάφρασή 
τους στην Ελληνική γλώσσα. 
- Σε περίπτωση που η κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή κατά την 
αποσφράγιση των προσφορών δεν παρίσταται ο παραπάνω αλλά τρίτο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον 
εξουσιοδοτούµενο. 
 
 *** Επισηµαίνεται ότι για τα ανωτέρω δικαιολογητικά της παραγράφου Α εφόσον αφορούν τον ίδιο επαναληπτικό 
διαγωνισµό και  βρίσκονται σε ισχύ µπορούν να µην υποβληθούν εκ νέου, αλλά να κατατεθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και να 
δηλώνεται ότι «………..τα συγκεκριµένα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί στον υπ’ αριθµ. πρωτ………….διαγωνισµό 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 5 Ο 
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών 

 
5.1 Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν να  υποβάλουν την προσφορά τους και προσωπικώς. Οι Ανώνυµες  
Εταιρείες θα εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο 
προσερχόµενο αυτοπροσώπως που θα καταθέσει κατά την δηµοπρασία πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Επιχείρησης που εγκρίνει τη συµµετοχή αυτής στο διαγωνισµό και ορίζει τον εκπρόσωπό της.  
Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται 
για εταιρείες, από τους νόµιµους εκπροσώπους τους Άρθρο 4 της παρούσης .Οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσωπούνται 
από τον διαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
Κατά την δηµοπρασία είναι απαραίτητη η κατάθεση Συστατικής Πράξης των Εταιριών. 
 
5.2 α) Οι προσφορές θα υποβληθούν µέσα σε κλειστό φάκελο και σφραγισµένο µε την σφραγίδα του διαγωνιζόµενου. 
Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία : 
- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
- Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης 
- Το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού. 
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
- Τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, 
   αριθµός τηλεφώνου, φαξ, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 
- Ο Αποδέκτης: ∆ήµος ∆ιονύσου, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου,  Αγ. Στέφανος 14565 
 
β)Τα δικαιολογητικά συµµετοχής τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο. Η Τεχνική Προσφορά τοποθετείται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨. Η οικονοµική προσφορά 
τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.  
Οι προσφορές θα ανταποκρίνονται οπωσδήποτε στις αιτούµενες ασφαλιστικές καλύψεις και απαλλαγές, όπως αυτές 
περιγράφονται στην  τεχνική περιγραφή  και θα καλύπτουν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτά 
περιγράφονται στο Παράρτηµα Α’ της τεχνικής περιγραφής της παρούσας 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον ο προµηθευτής κρίνει ότι είναι αναγκαία προς 
υποστήριξη της υποψηφιότητας του να συµπεριληφθούν στη προσφορά και δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να 
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τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την 
ένδειξη ¨ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
 
γ) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. 
 
δ) Καµιά τροποποίηση ή διόρθωση της προσφοράς δεν είναι επιτρεπτή µετά την κατάθεσή της. Οι προσφορές δεν 
πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή πρέπει κατά 
τον έλεγχο να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες 
την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής. Η Επιτροπή έχει δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντες 
διασαφηνίσεις σχετικές µε το περιεχόµενο και τους όρους των προσφορών οι δε ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι να 
δώσουν τις διασαφηνίσεις που τους ζητούνται. Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισµό όπως και 
οποιαδήποτε πρότασή επεξήγηση µοιάζει κατά την κρίση της επιτροπής µε αντιπροσφορά.  
 
δ) Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόµενη ασφαλιστική υπηρεσία θα εκφράζονται σε 
ευρώ (€). 
 
5.3 Mόνο οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στον ∆ήµο θα γίνονται δεκτοί και θα 
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 
 
5.4 Οι προσφορές των ενδιαφεροµένων θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε courier στην ακόλουθη 
διεύθυνση: ∆ήµος ∆ιονύσου-Γραφείο Προµηθειών, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 - Αγ. Στέφανος 14565 µέχρι την 
προηγούµενη µέρα του διαγωνισµού ήτοι …/10/2015 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του ∆ήµου. 

Άρθρο 6ο 
Χρόνος ισχύος προσφορών 

 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ενδιαφερόµενους για χρονικό διάστηµα(3) τριών µηνών, το οποίο 
υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Μετά την παρέλευση του τριµήνου ο 
ενδιαφερόµενος µπορεί εφ’ όσον επιθυµεί, να αποσύρει την προσφορά του άνευ ποινής. Προσφορά που ορίζει 
µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Άρθρο 7ο 
Εγγυήσεις 

 
Εγγύηση  Συµµετοχής : Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό δεν απαιτείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στο άρθρο 
157 Ν.4281/2014  (ΦΕΚ 160/08-08-2014 τεύχος Α).  
 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται να 
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% επί της αξίας της 
σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των 
όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (αρ.157 Ν.4281/2014) 
 
Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και 
κατατίθενται από µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή γραµµατίου σύστασης 
παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Σε περίπτωση παράτασης της προσφοράς, τότε η εν λόγω 
εγγυητική υποχρεωτικά παρατείνεται για ίσο χρόνο. 

 
 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 8ο 
Τρόπος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

 
Α) Παραλαβή προσφορών 
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή και αξιολόγηση του διαγωνισµού επιτροπή που 
συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών , που ορίζεται στη διακήρυξη. 
2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο 
πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της. 
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των προσφορών η 
οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την 
παρέλευση του χρόνου αυτού, µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παρ. 7 του Π.∆. 28/80. 
 
Β) Έλεγχος δικαιολογητικών 
1.Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την επιτροπή, ο 
έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσής τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο 
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αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά µεν, αλλά µε τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους 
της διακήρυξης. 
2. Ο φάκελος που περιέχει την Οικονοµική Προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος 
αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον φάκελο των δικαιολογητικών. 
3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του 
διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα 
δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. 
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται 
από τη δηµοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού τους, Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι συµµετοχής και 
οικονοµικής προσφοράς τους, φυλάσσονται µε φροντίδα του προέδρου της Ε.∆. µέχρι την υπογραφή του 
συµφωνητικού της σύµβασης, οπότε και επιστέφονται στον διαγωνιζόµενο. 
 
Γ) Αποσφράγιση των Προσφορών 
1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την επιτροπή και 
οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται δηµόσια  
2. Προσφορές που δεν φέρουν υπογραφή του διαγωνιζόµενου ,ή  που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της 
διακήρυξης  απορρίπτονται.  
3. Προσφορά αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται  
 

Άρθρο 9ο  
Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας 

 
Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δηµοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως, κατά του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας µέχρι και της εποµένης της ανακοινώσεως αυτού. Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας και διαβιβάζονται ύστερα στην Οικονοµική Επιτροπή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του αρµοδίου 
για την αξιολόγηση οργάνου. Πέραν των ανωτέρω, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.3886/2010. 

 
∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ  

Άρθρο 10ο 
Αξιολόγηση –Κατακύρωση-Ακύρωση-Επανάληψη ∆ιαγωνισµού 

 
1. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί βάσει της χαµηλότερης τιµής στο σύνολο των υπηρεσιών. Σε περίπτωση που περισσότεροι 
προσέφεραν την ίδια τιµή, γίνεται κλήρωση µεταξύ Τους. Ο ανακηρυχθείς  ανάδοχος υποχρεούται να 
συνυπογράψει το πρακτικό της δηµοπρασίας 
2. Η ύπαρξη µίας και µόνο προσφοράς δεν δεσµεύει την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης να προβεί στη 
συνέχιση του διαγωνισµού εφόσον αυτή από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και οικονοµικής προσφοράς είναι 
συµφέρουσα για την υπηρεσία (Γνωµ. Νοµ. Συµβ. του Κράτους 547/96). 
3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε προθεσµία (10)  δέκα ηµερών από 
τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή 
Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως εκτελεστή. 
4. Η ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας. 
5. Η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί για µία ακόµη φορά λόγω ασύµφορου. 
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 
7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
8. ∆εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 
9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Άρθρο 11ο 

Χρόνος διάρκειας της σύµβασης 
 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για ένα ηµερολογιακό έτος από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης ή µέχρι 
εξαντλήσεως του συµβατικού αντικειµένου. Η σύµβαση αφορά όλα τα οχήµατα του ∆ήµου ∆ιονύσου που αναφέρονται 
στην υπ’ αριθ 16 2015 µελέτη της παρούσας διακήρυξης, καθώς και των αυτοκινήτων,οχηµάτων και µηχανηµάτων που 
τυχόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο ∆ήµος κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης.
 
 

Άρθρο 12 ο 
Εγγύηση καλής και Εµπρόθεσµης  Εκτέλεσης της Σύµβασης 

 
1. Ο ανάδοχος που στο όνοµα του κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) µέρες από της 
παραλαβής της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν, να έρθει στο Κεντρικό ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα, να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, και να αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία, 
µε εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ίσης προς 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται 
ο ΦΠΑ. 
2. Εάν ο ανάδοχος δεν έρθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην παραπάνω προθεσµία των δέκα (10) ηµερών ή δεν 
προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία 
εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την εκτέλεση των εργασιών και της λήξης της 

σύµβασης 
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Άρθρο 13 ο 
Άρνηση υπογραφής της Σύµβασης και συνέπειες αυτής 

 
Αν ο µειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών από την γνωστοποίηση προς 
αυτόν του αποτελέσµατος του διαγωνισµού κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (χωρίς να 
απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 50 του Π∆ 28/1980). 
Η δε εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. Ο ∆ήµος µετά από αυτά είναι ελεύθερος θα προβεί σε 
επανάληψη της δηµοπρασίας ή σε απευθείας ανάθεση µε διαπραγµάτευση, µετά από την σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ο ∆ήµος και στις δύο περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την 
αποκατάσταση κάθε τυχόν γενόµενης σ΄ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας από µέρους του αρνηθέντος την υπογραφή 
της σύµβασης. 
 

Άρθρο 14ο 
Αθέτηση όρων της Σύµβασης  

 
1) Η από µέρους του τελευταίου µειοδότη αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος διαγωνισµού και της σύµβασης ή 
η µη πλήρης συµµόρφωσή του µε τους όρους του, παρέχει το δικαίωµα στον ∆ήµο να τον κηρύξει έκπτωτο µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2) Η έκπτωση του αναδόχου έχει ως συνέπεια να εκπέσει υπέρ του ∆ήµου, λόγω ποινικής ρήτρας και αναποδείκτου 
αποζηµίωσης, ολόκληρο το ποσό της κατατιθέµενης εγγύησής του χωρίς δικαστική παρέµβαση 

Άρθρο15 ο 
∆απάνες που βαρύνουν τον Προµηθευτή 

 
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δηµοπρασίας, του αρχικού 
διαγωνισµού και του τυχόν επαναληπτικού και οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται από αυτόν 
απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύµβασης (γνωµοδότηση _΄ Τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, άρθρο 
46,ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄) η κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµόσιων Συµβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), ο αναλογούν φόρος εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της 
αξίας και κάθε τυχούσα νόµιµη κράτηση. Οι ασφάλειες δεν βαρύνονται µε Φ.Π.Α. 
 

Άρθρο16ο 

Χρόνος –Τόπος-Τρόπος Παράδοσης  
Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών µπορεί να πραγµατοποιηθεί τµηµατικά. Επίσης ο ∆ήµος ∆ιονύσου διατηρεί το 
δικαίωµα να µην απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων.  

 

Άρθρο17ο 

Τρόπος Πληρωµής  
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, (µετά την υποβολή του 
τιµολογίου πώλησης, για το οποίο εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1(παρ.Α΄, 
εδάφιο .Ζ.5) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013)«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
άρθ.4, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές.  
Επισηµαίνεται ότι για την εξόφληση της δαπάνης απαιτείται πλην της κατάθεσης του σχετικού τιµολογίου και η 
ταυτόχρονη υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία και του διπλότυπου είσπραξης της ∆/νσης Ταµειακής Υπηρεσίας του 
∆ήµου, µε το οποίο θα αποδεικνύεται η πληρωµή από µέρους του µειοδότη των προβλεπόµενων από το άρθρο 5 του 
ΕΚΠΟΤΑ (ΥΠ.ΕΣ 11389/ΦΕΚ Β’ 185/1993)εξόδων δηµοσίευσης (σχετικό και το υπ΄ αριθµ. 15 άρθρο της παρούσας 
διακήρυξης) 

 

E) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Άρθρο18ο 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 09:30 έως 15:00 από το Γραφείο 
Προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου, Ταχ. ∆/νση Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου , Αγ. Στέφανος. 
Αρµόδιος υπάλληλος  Χαράλαµπος Μυλωνάς, e-mail : milonas@dionysos.gr. Αντίγραφο της διακήρυξης και των 
παραρτηµάτων που τη συνοδεύουν: http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60. 
 
 
 

Άρθρο19ο 
∆ηµοσίευση 

 
Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 
5 του Π.∆. 28/80 και του Ν. 3548/2007. Επίσης, περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της 
διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στον ηµερήσιο τύπο  στο και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας. 
http://www.dionysos.gr/?=taxonomy/term/60 .Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της 
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διακήρυξης του αρχικού διαγωνισµού και ενδεχόµενα του επαναληπτικού, βαρύνουν τον 
ανάδοχο που του κατακυρώθηκε οριστικά ο διαγωνισµός. 
 

 
 
 
  Με εντολή ∆ηµάρχου 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   
   
   
  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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  



 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ    ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
 
 
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 & 
∆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 

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 

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 

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 

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  
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 

 
 
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 

   
ΟΧΗΜΑ
ΤΑ 

ΦΟΡΤΗΓΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ

ΟΡΑ Κ.Λ.Π. 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΤΑ ΕΡΓΟΥ 

2ΚΥΚΛ
Α - 

3ΚΥΚΛ
Α 

    

   
ΜΕΣΑΙ
Α  

ΜΕΓΑΛ
Α 

    
       ≤ 3,5 

tn       ≤ 5tn ≥5 tn 

≤ 
100h

p 
≥100h

p   

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 - 

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:Αλ
λαγή 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:Αλλα
γή 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 - 

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 

φωτισµού 1/2h 1/2h 1h 1/2h 1h 1/2h 
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 (ανά 
χιλιόµετρο) 1h 1h 1h 1h 1h 1h 

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 - 
10
0 

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

10
1 

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

10
2 

Αντικατάσταση 
τακάκια εµπρόσθιων 

τροχών 1h 2h 3h 2h 3h 1h 
10
3 

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

10
4 

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

10 Αλλαγή 2 δισκόπλακων 2h 3h 4h 3h 4h 1h 



 

5 

10
6 

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

10
7 

Επισκευή γραφίδας 
3h 3h 4h 3h 4h - 

10
8 

Έλεγχος και έκδοση 
βεβαίωσης καλής 
λειτουργίας 

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

10
9 

Αντικατάσταση ενός 
ελαστικού σωλήνα 
υψηλής πίεσης 

υδραυλικού λαδιού 1 1/2h 2h 2 1/2h 2h 2 1/2h - 
11
0 

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

11
1 

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

11
2 

Αντικατάσταση 
κοχυλιού  µύλου - 7h 8h - - - 

11
3 

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

11
4 

Τοποθέτηση 
ανυψωτικού 

µηχανισµού για κάδους 
σε απορριµµατοφόρο 

τύπου µύλος 
(µπουκάλας – 
βραχίονος) 2h 3h 5h - - - 

11
5 

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

11
6 

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

11
7 

Αλλαγή ελαστικών 
βάσεων σκελετού 

  
2 3       

11
8 

Πλύσιµο και λίπανση 
απορριµµατοφόρων 
µεγάλου µεγέθους - - 1  h - - - 

11
9 

Πλύσιµο και λίπανση 
απορριµµατοφόρων 
µικρού µεγέθους -  1/2 h  - - - - 

12
0 

Πλύσιµο και λίπανση 
ανατρεπόµενων 
φορτηγών 1/2h 1/2  h 1  h - - - 

12
1 

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

12
2 

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

12
3 

Πλύσιµο και λίπανση 
επιβατηγών 1h - - - - - 

12
4 

Πλύσιµο και λίπανση 
ηµιφορτηγών ½ h - - - - - 



 

12
5 

Πλύσιµο δικύκλου 
- - - - - ½ h 

12
6 

Εξωτερικό πλύσιµο 
απορριµµατοφόρων 
µεγάλου µεγέθους - - 1/2 h - - - 

12
7 

Εξωτερικό πλύσιµο 
απορριµµατοφόρων 
µικρού µεγέθους - ½ h - - - - 

12
8 

Εξωτερικό πλύσιµο 
ανατρεπόµενων 
φορτηγών - - ½ h - - - 

12
9 

Εξωτερικό πλύσιµο 
Σαρώθρου µικρού - - - ½ h - - 

13
0 

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

13
1 

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

13
2 

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

13
3 

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

13
4 

Αλλαγή κολλητού 
παρµπρίζ επιβατηγού 1h - - - - - 

13
5 

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

13
6 

Αλλαγή παρµπρίζ 
µηχανήµατος έργου - - - 2h 2h - 

13
7 

Αλλαγή σε λάστιχο 
παρµπρίζ επιβατηγού 1h - - - - - 

13
8 

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

13
9 

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

14
0 Αλλαγή προφυλακτήρα 1h 2h 2h - - - 
14
1 

Αλλαγή σκαλοπατιού 
καµπίνας 1h 1/2h 1/2h - - - 

14
2 Αλλαγή γρύλου τζαµιού 1h 1 h 1 ½ h 1h 1 ½ h - 
14
3 

Βαφή φτερών 
αυτοκινήτου 4h 4h 5h 4h 5h -  

14
4 Βαφή πόρτας φορτηγού 3h 3h 4h 3h 4h - 
14
5 Επισκευή κλειδαριάς 1h 1h 11/2h 1 1/2h 1 1/2h - 

14
6 

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) 
 

 

 

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



 

           
(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 
            
           



 

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 
            



 

           
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) 
 
 
 

 
 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. Κωστάκης ∆ηµήτριος     
2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
4. Κρητικός Αθανάσιος   
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
 


