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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 2η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

10:00, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1800/27-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο, 

2. Χανακούλα Αθανάσιο,  

3. Λάβδα Ελένη, 

4. Τιτίκα Βακιρτζή, 

5. Δουνδουλάκη Ελένη, απούσα, αναπληρούμενη από την κ. Κομνηνού-Κούμπα Άννα, 

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,  

7. Χαροκόπο Παντελή, απών 

 

 συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει 

αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ. 

 

Ο Πρόεδρος ζήτησε να συζητηθεί το 11Ο θέμα Η.Δ ως 1ο θέμα Η.Δ. Η Οικονομική Επιτροπή 

ενέκρινε ομόφωνα. 

 

 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου 

Μούτσιος Γεώργιος. 

 

 Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το κατωτέρω θέμα: 

 

ΘΕΜΑ 4Ο Η.Δ 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης επαναληπτικού 

διαγωνισμού για τη συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου. 

 

 Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με την υπ’ αριθμ. 237/2011 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη διενέργεια 

επαναληπτικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού» με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και τη σύνταξη νέας μελέτης, σύμφωνα 

με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 384/2011 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω απόφαση καθώς και τις 

παρατηρήσεις του Ζ΄ Κλιμακίου, προέβη στη σύνταξη νέας μελέτης και των όρων της διακήρυξης που 

μεταξύ των άλλων καθορίζει την ακριβή ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν δηλαδή εν 

προκειμένω την ακριβή ποσότητα ωρών εργασίας για την εκτέλεση κάθε εργασίας συντήρησης καθώς και 

την ποσότητα των απαιτηθεισομένων προϊόντων δηλαδή των ανταλλακτικών κ.λ.π. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της επισκευής και συντήρησης του μηχανοκίνητου εξοπλισμού 

(εργασίες και ανταλλακτικά) ανέρχεται στο ποσό των 490.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% συνολική 

δαπάνη 602.700,00 ευρώ και θα βαρύνει τους ΚΑ 20.6263.0000, 20.6264.0001, 20.6672.0001 και 

10.6263. 

     Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08, η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της επαναληπτικής διακήρυξης, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Ζ΄ 

Κλιμακίου. 

     Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές και τον  καθορισμό όρων διακήρυξης επαναληπτικού 

διαγωνισμού για τη συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου ως ακολούθως: 

 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

 

∆ Ι Ε Θ Ν ΟΥΣ   ∆ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ  Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ       

 

Π Α Ρ Ο Χ Η Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 

Ο ∆ήµαρχος Φιλοθέης - Ψυχικού 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση  του  Κώδικα  ∆ήµων  και Κοινοτήτων» 

1.2 Του Π.∆.60/2007  «Προσαρµογή  της  Ελληνικής  Νοµοθεσίας  στις  διατάξεις  

της  οδηγίας  2004/18/ΕΚ  “περί συντονισµού των  διατάξεων  σύναψης  

δηµοσίων συµβάσεων έργων,  προµηθειών και  υπηρεσιών” 

1.3  Του Π.∆.28/1980 «Εκτέλεση έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.» 

1.4 Την υπ’αριθμ. 7/24-01-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

1.5 Την υπ’αριθμ.17/02-02-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Α. Διακηρύσσουμε ∆ιεθνή ∆ηµόσιο Ανοικτό Επαναληπτικό ∆ιαγωνισµό  παροχής 

υπηρεσιών με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

προσφορά για τη συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου. Ο 
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διαγωνισµός αφορά τις εργασίες πάσης φύσεως συντήρησης και επισκευής, καθώς και τις εργασίες 

αντικατάστασης   φθαρµένων   ή   κατεστραµµένων   τµηµάτων σε εξωτερικά συνεργεία,   

συµπεριλαµβανοµένης και της προμήθειας  των   απαραιτήτων ανταλλακτικών, που τυχόν θα 

προκύψουν κατά το έτος 2012 και µέχρι τη λήξη της σύµβασης, των απορριμματοφόρων, των 

ανοικτών ανατρεπόμενων φορτηγών με αρπάγη, των ανοικτών ανατρεπόμενων φορτηγών, 

των μικρών φορτηγών, των καλαθοφόρων, των βυτιοφόρων, των µηχανηµάτων έργων (σάρωθρα, 

φορτωτές), των δ ικύκλων,  κα ι  των επ ιβατηγών του ∆ήµου, εκτός των οχηµάτων εκείνων 

που καλύπτονται κατ’ αποκλειστικότητα, από εξουσιοδοτηµένα συνεργεία. 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο  

. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Η διενέργεια του διαγωνισµού, καθώς και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από τις παρακάτω 

νοµοθετικές διατάξεις,  όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί και ισχύουν σήµερα µε τα διάφορα 

διατάγµατα, αποφάσεις και εγκυκλίους, καθώς  και  από όσες σχετικές διατάξεις δεν 

αναφέρονται ρητά παρακάτω αλλά παρ’ όλα αυτά έχουν εφαρµογή και ισχύουν : 

-  Π.∆.60/2007  «Προσαρµογή  της  Ελληνικής  Νοµοθεσίας  στις  διατάξεις  της  οδηγίας  

2004/18/ΕΚ  “περί συντονισµού των  διατάξεων  σύναψης  δηµοσίων συµβάσεων έργων,  

προµηθειών και  υπηρεσιών”,  όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 16ης Νοεµβρίου 2005» και όπως αναπροσαρµόστηκαν τα ποσά των κατωτέρων ορίων των 

δηµοσίων συµβάσεων του άρθρου 6 παρ. 1β του παραπάνω Π.∆. µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

1177/2009 της Επιτροπής 

- Π.∆.28/1980 «Εκτέλεση έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», όπως 
ισχύει σήμερα 

- Ν. 2286/95/τ.Α’/19 – «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεων συναφών 
θεμάτων» 

- Αποφ. 11389/93/τ. Β’/185- (ΕΚΠΟΤΑ) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» 

- Ν.3463/2006  (άρθρο  103 παρ.2γ,  άρθρο  209  παρ.2 και  άρθρο  273)  «Κύρωση  του  

Κώδικα  ∆ήµων  και Κοινοτήτων»,  όπως  τροποποιήθηκε µε  τον  Ν.3536/07  (άρθρο  

22) «Ειδικές  ρυθµίσεις  θεµάτων µεταναστευτικής  πολιτικής  και  λοιπών  ζητηµάτων  

αρµοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών,  ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  και  Αποκέντρωσης»  και  όπως  

ερµηνεύτηκε  µε  την  υπ.  αριθµ.  2/11-01-2007  εγκύκλιο  του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και πάντα µε την 

επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του Π.∆. 60/2007. 

- Απόφαση Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-03-75 όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 
4993/745/24-04-75 «περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 
ανταλλακτικών και προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών  των οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των 
ΟΤΑ & των εν γένει ΝΠ∆∆ κλπ περί ών το άρθρο1 του Ν.∆/τος 2396/53» που  εκδόθηκαν 

κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 11 του Ν. 2396/53 «περί κανονισµού χρήσεως και κινήσεως 
αυτοκινήτων οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠ∆∆» 

- Ν.2503/1997 «∆ιοίκησης οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα ΟΤΑ» 

- Ν.2539/1997 «Συγκρότηση πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης» 

- Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες  διατάξεις» 

- Ν.2328/1995, όπως τροποποιήθηκε µε τους Ν.2372/96, Ν.2414, Ν.2644/98, Ν.3021/02, σε 

συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆ 82/96 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών 

Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του 

∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,», όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 

« Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την 

διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 «Τροποποίηση 

του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» 

- Π.∆.166/2003  «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 

29.06.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές» 

- N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

- Ν. 3886/2010 « ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση 
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της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 

1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 

76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)». 

- N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων   των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  

οργάνων  στο  διαδίκτυο  «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει πρώτα το Π.∆.60/07 και ακολούθως το Π.∆.28/80. 
Τούτο ισχύει και σε  περίπτωση που κάποιες διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες µε την 
κείµενη νοµοθεσία. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο νοούνται τα 

αντίστοιχα άρθρα του Π.∆.28/80. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο  

. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός της επισκευής και συντήρησης των οχημάτων (εργασίες και 

ανταλλακτικά) ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ #602.700# (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 23%) και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Οι δαπάνες θα βαρύνουν τους παρακάτω 

κωδικούς του προϋπολογισμού, ΚΑ 20.6263.0000 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 

μέσων», Κ.Α. 20.6264.0001 «Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων και φορτωτών», ΚΑ 10.6263 

«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» και ΚΑ 20.6672.0001 «Ανταλλακτικά (σκούπες) 

για σάρωθρα».  

Ο Δήμος μπορεί να μεταφέρει ποσά και ποσότητες από κατηγορία σε κατηγορία, αν κάποια 

κατηγορία παρουσιάσει οριακό όριο υπέρβασης του προϋπολογισμού της, χωρίς ο ανάδοχος να 

έχει δικαίωμα αμφισβήτησης υπό τον όρο ότι δεν μεταβάλλεται ο συνολικός προϋπολογισμός 

όλων των κατηγοριών. 

Επίσης ο ∆ήµος δεν μπορεί να υπερβεί τις ποσότητες που έχουν αναγραφεί στη 

διακήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο  

. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού (ταχ. διεύθυνση: Μαραθωνοδρόμου 95,                   

Τ.Κ. 154 52- Ψυχικό τηλ.213 2014700) 

Ο διαγωνισμός (παραλαβή προσφορών) θα διεξαχθεί μετά την πάροδο τουλάχιστον 52 ημερών από 

την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δημοσίευση 

σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του Π.Δ. 60/07, ήτοι την ...12.. /…04… / 2012 ημέρα  

…Πέμπτη…….. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού:  …   10:00…..πμ 

Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: …10:30.…..πμ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο του Δημαρχείου Φιλοθέης - Ψυχικού, στην διεύθυνση: 

Μαραθωνοδρόμου 95 Τ.Κ. 154 52 - Ψυχικό στον 3ο όροφο στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού 

Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, με σφραγισμένες γραπτές προσφορές σύμφωνα με τα 

σχετικά άρθρα για το χρόνο και τρόπο υποβολής προσφορών και διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

ΑΡΘΡΟ  4
Ο     

.  ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ  –  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΕΥΧΩΝ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ–  

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την συµµετοχή στον 

διαγωνισµό µε υποβολή αιτήµατος συµµετοχής γραπτά ή τηλεφωνικά, σύµφωνα µε το άρθρο 36 

του Π.∆. 60/07. 

Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς που θα συµπληρωθεί από τους 

διαγωνιζόµενους καθώς και τα τεύχη  δηµοπράτησης διατίθενται και χορηγούνται 
στους ενδιαφερόµενους από το Τμήμα Προμηθειών (∆ήµος Φιλοθέης - Ψυχικού, 
Μαραθωνοδρόμου 95 Ψυχικό, Τ.Κ. 154 51, 1ος όροφος) καθηµερινά, κατά τις 
εργάσιµες  ηµέρες και ώρες 9:00-13:00, από την ηµέρα δηµοσίευσης της προκήρυξης 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής    
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Ένωσης και µέχρι και την ..…06…../…04…../2012..……,ηµέρα…Παρασκευή… 

Συγκεκριμένα,    όσον αφορά τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται 
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e- mail. 

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 20 14 726 αρµόδια υπάλληλος : κα Ορτεντζάτου Άννα.  

Συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού γνωστοποιούνται το 
αργότερο έξι ηµέρες  πριν από την εκπνοή της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών (ως 
προθεσµία ορίζεται η ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού) και παρέχονται εντός έξι (6) 

εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης, εφ' όσον η αίτηση έχει υποβληθεί 

εµπρόθεσµα. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσµίας 
δεν εξετάζονται. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν 

κυρώσει τη σύµβαση  του  Π.Ο.Ε.  για  τις  δηµόσιες  συµβάσεις  µπορούν  να  παραλάβουν  τα  

παραπάνω  στοιχεία  και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα (η αίτηση θα πρέπει να 

υποβληθεί τουλάχιστον 6 επιπλέον ηµέρες προ του  ανωτέρω χρονικού ορίου, δηλ. 12 ηµέρες 

πριν την διεξαγωγή του διαγωνισµού) και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία 

που διεξάγει το διαγωνισµό, τη δαπάνη  της  ταχυδροµικής  αποστολής  τους.  Η  υπηρεσία  

αποστέλλει  τα  ζητηθέντα  στοιχεία  µέσω  των Ελληνικών  Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών 

εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας χωρίς να φέρει ευθύνη για την  έγκαιρη άφιξή τους στον 

ενδιαφερόµενο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο  

. ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ∆ΑΠΑΝΕΣ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

 

Περίληψη  της  παρούσας διακήρυξης  θα  δηµοσιευθεί στην  Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.),  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 29 και 30 του Π.∆.  

60/07 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Επίσης περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στον ελληνικό τύπο µε ταυτόχρονη 

δηµοσίευση και στο Φ.Ε.Κ.  (τεύχος δηµοσίων συµβάσεων), σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 15 του Π.∆.28/80, όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν. 3548/07 (άρθρα 1, 2,3 και 4) περί 

«καταχώρισης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο», 

όπως και αυτός τροποποιήθηκε µε το Ν. 3752/09, και σύµφωνα µε τα άρθρα 29 & 30 του Π.∆. 

60/07 µετά την αποστολή της διακήρυξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δηµοσίευση στην 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι  δαπάνες  δηµοσίευσης  της  διακήρυξης  στον  ελληνικό  τύπο,  τα  κηρύκεια  και  τα  λοιπά  

έξοδα  των ανακοινώσεων, γνωστοποιήσεων κ.λ.π. της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, 

θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση  από την αναθέτουσα αρχή, µε την προσκόµιση των 

νόµιµων παραστατικών και τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την αµοιβή του παρόχου της 

υπηρεσίας κατά την πρώτη πληρωµή του από την αναθέτουσα αρχή (σύµφωνα µε το άρθρο 22 

του Π.∆.28/1980 όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν. 3548/07 άρθρο 6 παρ.5, και σύµφωνα µε 

την υπ’ αρ.11/2010 εγκύκλιο του Υπ. Εσ. και την υπ’ αρ.204/2010 Γνωµ/ση του ∆’ Τµήµατος του 

Ν.Σ.Κ.). 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την 

Κοινότητα (άρθ. 30 του Π.∆.60/07). 

 

ΑΡΘΡΟ 6
Ο 

. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

Στον διαγωνισµό 

γίνονται  δεκτοί : 

1. Φυσικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή  αλλοδαπής   

2. Νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή  αλλοδαπής. 

3. Συνεταιρισµοί. 

4. Ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων. 

Για να γίνουν δεκτοί οι παραπάνω συµµετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά συµµετοχής του  άρθρου  7  των  όρων  διακήρυξης και  των σχετικών  µε 

αυτήν  διατάξεων  και νόµων της ελληνικής νοµοθεσίας ή αντίστοιχα της νοµοθεσίας του 

κράτους-µέλους, και να πληρούν όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την 

παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εργασίας που προϋποθέτει επιτόπιες εργασίες επί 
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24ώρου βάσεως θα πρέπει η έδρα των εγκαταστάσεων των ιδίων ή των νοµίµων συνεργατών 

τους (ισχύει και στην περίπτωση των αλλοδαπών  διαγωνιζοµένων)  που  θα  επιφορτίζονται  µε  

την  επισκευή  των  οχηµάτων-µηχανηµάτων να βρίσκεται σε απόσταση εντός  35 km από την 

έδρα του ∆ήµου και αυτό βεβαιώνεται µε αποδεικτικό έγγραφο ή αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση 

στα δικαιολογητικά συµµετοχής, επί ποινή αποκλεισµού. 

Συγκεκριµένα ο συµµετέχων στο διαγωνισµό (µε µία από τις ανωτέρω µορφές) 

µπορεί να είναι : 

i. η επίσηµη αντιπροσωπεία ή ο διανοµέας του επίσηµου δικτύου στη χώρα για 

θέµατα επισκευών –συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχηµάτων-

µηχανηµατων ή υπερκατασκευών  

ii. εξουσιοδοτηµένο συνεργείο επισκευής και να χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία 

προµηθεύεται από το εκάστοτε επίσηµο  δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσηµων 

αντιπροσώπων ή διανοµέων στη χώρα 

iii. ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία 

προµηθεύεται από το εκάστοτε  επίσηµο   δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσηµων 

αντιπροσώπων ή διανοµέων στη χώρα 

iv. ανεξάρτητο  συνεργείο  επισκευής  και  να  µην  χρησιµοποιεί  ανταλλακτικά  του  

εκάστοτε  επίσηµου δικτύου διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχηµάτων-

µηχανηµατων ή υπερκατασκευών, αλλά να χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τρίτων 

κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο  

. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

 

Κάθε  συµµετέχων  στο  διαγωνισµό  οφείλει  να  προσκοµίσει εις διπλούν,  επί  ποινή  

αποκλεισµού,  τα  παρακάτω δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή σε θεωρηµένα 

αντίγραφα (οι υπεύθυνες δηλώσεις µε επικύρωση  του γνήσιου της υπογραφής) : 

1.   Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης 

2.   Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, όπου θα βεβαιώνεται η εγγραφή σε αυτό και το 

είδος των εργασιών  που εκτελούνται ή αντίστοιχα βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από 

αρµόδια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν την ηµερ/νία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού και θα καλύπτουν την άσκηση των δραστηριοτήτων κατά το τρέχον έτος. 

3.   Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 του συµµετέχοντος όπου θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς 

φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών 

4.   Πιστοποιητικό  της/των  αρµόδιας/-ιων  αρχής/-ών  περί  ενηµέρωσης  ως  προς  τις  

ασφαλιστικές  τους υποχρεώσεις (σε  όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους 

υποχρεούνται  στην  καταβολή εισφορών),  κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου 

5.   Πιστοποιητικό της αρµοδίας αρχής περί ενηµέρωσης προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 

κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας 

εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. 

6.   Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά, εφ’ όσον δεν παρίσταται το ίδιο το φυσικό 

πρόσωπο. 

Εφ’ όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δήλωση του 

Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

Όταν  αφορά  εταιρεία  απαιτείται  εξουσιοδότηση  από  τον  νόµιµο  εκπρόσωπο  της  

εταιρείας  στον καταθέτοντα  την  προσφορά  µε  βεβαίωση  του  γνήσιου  της  

υπογραφής  από  αρµόδια  διοικητική  ή δικαστική  αρχή ή συµβολαιογράφο. Επίσης 

υποβάλλεται θεωρηµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας  και  τυχόν  

τροποποιήσεις  αυτού,  όπου  φαίνεται  ο  νόµιµος εκπρόσωπος  και  δεσµεύων την 

εταιρεία. 

7.   Αντίγραφο ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου καθώς και κάθε 

άλλου εγγράφου που  εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 

καταγωγής ή προέλευσης του συµµετέχοντος  προσώπου  ή  οικονοµικού  φορέα  και  από  

το  οποίο  θα  προκύπτει  ότι  πληρούνται  οι προϋποθέσεις του άρθρου 43 παρ. 1 του 

Π.∆.60/07 και 2α, 2β, 2γ. για το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή για τον 

οµόρρυθµο εταίρο ή διαχειριστή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή για τον πρόεδρο, δ/νων σύµβουλο 

και  µέλη ∆.Σ.  για  Α.Ε.  ή  για  τον  νόµιµο εκπρόσωπο  σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  

ΑΔΑ: Β4ΩΛΩΗ8-Σ7Ξ



νοµικού προσώπου.   Σε   περίπτωση   που   κράτος   δεν  εκδίδει   τέτοιο   έγγραφο   ή   

πιστοποιητικό   µπορεί  να αντικαθίσταται  από  ένορκη  βεβαίωση  ή  από  υπεύθυνη  

δήλωση  ενώπιων  αρµόδιας  δικαστικής  ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 

αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

8.   Πιστοποιητικό ή αντίστοιχο έγγραφο ή πιστοποιητικό εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή 

του οικείου κράτους-µέλους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 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 κατάσταση. 
 

9.   Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 του συµµετέχοντος, αν ο διαγωνιζόµενος είναι «φυσικό 

πρόσωπο» ή του   νοµίµου   εκπροσώπου   της   εταιρείας   (προέδρου-διευθύνοντος 

συµβούλου-διαχειριστή-εταίρων, ανάλογα µε τη µορφή της εταιρείας) όπου θα δηλώνεται 
ότι: 

 

i)  ∆εν  υφίστανται  νοµικοί  περιορισµοί  λειτουργίας  της  επιχείρησης  και  δεν  έχει  

αποκλεισθεί  η συµµετοχή της από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των Ο.Τ.Α. 

ii) ο συµµετέχων δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, συναφές µε το 

αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα 

iii) ο  συµµετέχων  δεν  έχει  καταδικασθεί  βάσει  δικαστικής  απόφασης  που  έχει  ισχύ  
δεδικασµένου, σύµφωνα  µε τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η 
οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του 

iv) ο συµµετέχων δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται   και   παρέχει   τις   απαιτούµενες   σχετικές   

πληροφορίες   κατά   την   διαδικασία   της δηµοπράτησης και εκτέλεσης της προµήθειας 

10. Ισολογισµοί ή αποσπάσµατα ισολογισµών, στην περίπτωση που η δηµοσίευση των 

ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 

οικονομικός  φορέας, ή σε αντίθετη περίπτωση έντυπο  Ε3  ή ∆ήλωση περί του συνολικού 

ύψους του κύκλου εργασιών και ενδεχοµένως του κύκλου εργασιών  στον  τοµέα 

δραστηριοτήτων  που  αποτελεί  το  αντικείµενο της  σύµβασης, για  τις  τρεις (3) 

τελευταίες οικονομικές χρήσεις  κατ’ ανώτατο όριο, σε συνάρτηση προς την ηµεροµηνία 

δηµιουργίας του οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι 

διαθέσιµες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 

Υπό τις ίδιες συνθήκες, µια κοινοπραξία οικονοµικών φορέων από τις αναφερόµενες στο 

άρθρο 39 του Π.∆. 60/07 µπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των µετεχόντων στην 

κοινοπραξία. 

Αν ο οικονοµικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και 

χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε κατάλληλη τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική 

ικανότητά του, όπου σαφώς θα προσδιορίζεται το χρηµατικό όριο πιστοληπτικής ικανότητας 

και θα έχει εκδοθεί εντός του έτους 2012. 

11. Κατάσταση φορέων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆.  ή Ο.Τ.Α. όπου ο συµµετέχων έχει 

αναλάβει παρόµοιες εργασίες κατά την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά των στοιχείων του 

φορέα, του αντίστοιχου ποσού και της ηµεροµηνίας,  συνοδευόµενη από πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από τις αντίστοιχες αρµόδιες  αρχές  περί  ορθής  εκτέλεσης  

των  εργασιών  ή  κατάσταση  ιδιωτικών  παραληπτών  όπου  ο συµµετέχων έχει αναλάβει 

παρόµοιες εργασίες κατά την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά των στοιχείων του φορέα, 

του αντίστοιχου ποσού και της ηµεροµηνίας, συνοδευόµενη από βεβαίωση του αποδέκτη 

ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, µε απλή δήλωση του συµµετέχοντα. 

12. Άδεια λειτουργίας του συνεργείου, σχετική µε το αντικείµενο που ζητείται, η οποία να 

είναι σε ισχύ ή εναλλακτικά  άδεια  ασκήσεως  επαγγέλµατος µηχανοτεχνίτη οχηµάτων 

σχετική  µε το  αντικείµενο της µελέτης. 

13. Αποδεικτικό έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 : 

i) µε αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών (είτε ανήκουν 

απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι) και των υπευθύνων για τον 

έλεγχο της ποιότητας, 

ii)  µε περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης 

iii) µε δήλωση ύπαρξης και οργάνωσης στεγασµένου χώρου για την επισκευή των 
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οχηµάτων και για παροχή σέρβις 

iv) µε  δήλωση  ύπαρξης  οργανωµένης  αποθήκης  ανταλλακτικών  και  παρακαταθήκης  

ανταλλακτικών άµεσης ανάγκης. 

14. Αποδεικτικό έγγραφο ή αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 : 

i) ότι σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος στο δρόµο η επιχείρηση υποχρεούται 

να µεταβεί και να  επισκευάσει επί τόπου το ακινητοποιηµένο όχηµα και σε περίπτωση 

αδυναµίας επισκευής να το παραλάβει και να το µεταφέρει στο συνεργείο της προς 

επισκευή µε δικά της µέσα και έξοδα. 

ii)  ότι η επιχείρηση είναι σε θέση να προσφέρει εξυπηρέτηση service 
εντός 24 ωρών 

15. Αποδεικτικό έγγραφο ή αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι λόγω της 

ιδιαιτερότητας της παροχής  εργασίας  θα  πρέπει  η  έδρα  των  εγκαταστάσεων  της  ίδιας  

της  επιχείρησης  ή  των  νοµίµων συνεργατών της (ισχύει και στην περίπτωση των 

αλλοδαπών διαγωνιζοµένων) που θα επιφορτίζονται µε την  επισκευή των οχηµάτων-

µηχανηµάτων να βρίσκεται σε απόσταση εντός 35 km από την έδρα του ∆ήµου. 

16. Κατά περίπτωση : 

i)   στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι η 
επίσηµη αντιπροσωπεία ή ο διανοµέας  του επίσηµου δικτύου στη χώρα 
για θέµατα επισκευών – συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών των 

αντίστοιχων οχηµάτων-µηχανηµάτων ή υπερκατασκευών, θα πρέπει να καταθέσει  

α)  υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα βεβαιώνει ότι τα χρησιµοποιούµενα 

ανταλλακτικά είναι τα γνήσια  που  προτείνει  ο  κατασκευαστής  του  οχήµατος  ή  

της  υπερκατασκευής  για  το  οποίο προορίζονται και ότι διαθέτει το κατάλληλα 

εκπαιδευµένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει 

να εκτελεί 

β)  υπεύθυνη δήλωση περί διαθεσιµότητας και άµεσης διάθεσης ανταλλακτικών, ώστε να 

είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στο ∆ήµο. 

ii)  στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι εξουσιοδοτηµένο 

συνεργείο επισκευής των αντίστοιχων οχηµάτων-µηχανηµατων ή

 υπερκατασκευών και χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προµηθεύεται από το 

εκάστοτε επίσηµο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσηµων αντιπροσώπων ή διανοµέων στη 

χώρα, θα πρέπει να καταθέσει : 

α)  υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα βεβαιώνει ότι τα χρησιµοποιούµενα 

ανταλλακτικά είναι τα γνήσια  που  προτείνει  ο  κατασκευαστής  του  οχήµατος  ή  

της  υπερκατασκευής  για  το  οποίο προορίζονται και ότι διαθέτει το κατάλληλα 

εκπαιδευµένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να 

εκτελεί 

β)  υπεύθυνη δήλωση περί διαθεσιµότητας και άµεσης διάθεσης ανταλλακτικών, ώστε να 

είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στο ∆ήµο. 

iii)  στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο  συµµετέχων  στο  διαγωνισµό  είναι  ανεξάρτητο  

συνεργείο επισκευής και χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προµηθεύεται από το εκάστοτε 

επίσηµο δίκτυο διακίνησης  ανταλλακτικών  των  επίσηµων  αντιπροσώπων  ή  διανοµέων  στη  

χώρα,  θα  πρέπει  να καταθέσει : 

α)  υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα βεβαιώνει ότι τα χρησιµοποιούµενα 

ανταλλακτικά είναι τα γνήσια  που  προτείνει  ο  κατασκευαστής  του  οχήµατος  ή  

της  υπερκατασκευής  για  το  οποίο προορίζονται και σε περίπτωση πρόκλησης 

βλάβης του οχήµατος ή τµήµατος αυτού από χρήση µη κατάλληλου ανταλλακτικού 

από µέρους του συνεργείου, αυτό αναλαµβάνει εξ’ ολοκλήρου και δωρεάν την 

επισκευή του οχήµατος και την αντικατάσταση του µερών που έχουν υποστεί 

βλάβη από   την   χρήση   του   µη  κατάλληλου   ανταλλακτικού.   Επίσης   ότι   

διαθέτει   το   κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και 

συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί. 

β)  υπεύθυνη δήλωση περί διαθεσιµότητας και άµεσης διάθεσης ανταλλακτικών, ώστε να 

είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στο ∆ήµο. 

iv) στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο  συµµετέχων στο  διαγωνισµό είναι  ανεξάρτητο  

συνεργείο επισκευής  και δεν  χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία  προµηθεύεται από το  

εκάστοτε  επίσηµο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχηµάτων ή 

υπερκατασκευών, αλλά χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών τα οποία προορίζονται 

για χρήση στα οχήµατα του ∆ήµου θα πρέπει να καταθέσει : 

ΑΔΑ: Β4ΩΛΩΗ8-Σ7Ξ



α) τον τιμοκατάλογο των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιεί 

β)  υπεύθυνη δήλωση η οποία θα αναφέρει ότι τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά, 

τα οποία θα αναφέρονται αναλυτικά στον τιµοκατάλογο που θα προσκοµίσει, δεν 

είναι τα γνήσια αλλά είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία 

προορίζονται και σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης του οχήµατος ή τµήµατος αυτού 

από χρήση µη κατάλληλου ανταλλακτικού από µέρους του συνεργείου, αυτό 

αναλαµβάνει εξ’ ολοκλήρου και δωρεάν την επισκευή του οχήµατος και την 

αντικατάσταση  του  µερών  που  έχουν  υποστεί  βλάβη  από  την  χρήση  του  µη  

κατάλληλου ανταλλακτικού.  Έπίσης  ότι  διαθέτει  το  κατάλληλα  εκπαιδευµένο  

προσωπικό  για  τις  εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί. 

γ)  υπεύθυνη δήλωση περί διαθεσιµότητας και άµεσης διάθεσης ανταλλακτικών, ώστε να 

είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στο ∆ήµο. 

 

17. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο συµµετέχων στο διαγωνισµό αποδέχεται τον 

έλεγχο από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου στο συνεργείο του όποτε κριθεί απαραίτητο. 

18. Υπεύθυνη   δήλωση   του   Ν.   1599/86   σχετικά   µε   τον   χρόνο   εγγύησης   των   

εργασιών   και   των χρησιµοποιούµενων ανταλλακτικών  που  δεν  θα  πρέπει  να  είναι  
µικρότερος του  ενός (1)  έτους  από  την ηµεροµηνία  εκτέλεσης  της  εργασίας  ή  της  
τοποθέτησης  του  ανταλλακτικού.  Ο  συµµετέχων  στο διαγωνισµό θα πρέπει να είναι 
σαφής όσον αφορά την παρεχόµενη εγγύηση και το τι αυτή καλύπτει. 

19. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 για το χρόνο ισχύος της προσφοράς που ορίζεται σε 
ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενος από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας 
του διαγωνισµού. 

20. Υπεύθυνη  ∆ήλωση  του  Ν.  1599/86  ότι  ο  διαγωνιζόµενος έλαβε  γνώση  των  τοπικών  

συνθηκών  και απαιτήσεων και έχει σχηµατίσει πλήρη εικόνα για το είδος και τον τύπο των 

οχηµάτων και τις επισκευές που αυτά έχουν τύχει µέχρι σήµερα και για αυτές που εκτιµάται 

ότι θα απαιτηθούν για τη συντήρηση ή την επισκευή τους. 

21. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Για  τους  αλλοδαπούς  συµµετέχοντες  απαιτείται  η  προσκόµιση  των  ανωτέρω  

δικαιολογητικών  ή  των αντιστοίχων  δικαιολογητικών,  δυνάµει της  νοµοθεσίας του  κράτους  

στο  οποίο  είναι  εγκατεστηµένοι, µε επίσηµη  µετάφραση  στην  ελληνική  γλώσσα  και  

παράλληλα  απαιτείται  δήλωση  µε  τα  ονόµατα  και  τα επαγγελµατικά προσόντα των 

προσώπων που θα επιφορτίζονται µε την εκτέλεση της συγκεκριµένης παροχής. 

Για τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, απαιτείται η προσκόµιση των ανωτέρω 

δικαιολογητικών (για ηµεδαπούς  ή αλλοδαπούς αντίστοιχα) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού 

µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτου εγγράφου. 

Για τους συνεταιρισµούς απαιτείται επιπρόσθετα και βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής όπου θα 

βεβαιώνεται ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα καθώς και όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά 

κατά περίπτωση. 

Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά 

απαιτούνται όλα τα παραπάνω  δικαιολογητικά κατά περίπτωση για κάθε προµηθευτή που 

συµµετέχει στην ένωση και επιπλέον πιστοποιητικό  σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις 

προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή 

παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις  του  

εσωτερικού  ή  του  εξωτερικού,  είτε  µεγαλύτερου  µεγέθους,  είτε  µε  µη  µεταποιητική 

δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους 

παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς  αντιπροσωπεύουν  ποσοστό  µεγαλύτερο  από  50%.

 Επιπλέον  κάθε  άλλο  απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται από τον ΕΟΜΜΕΧ και 

από το οποίο θα προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την 

χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της 

Ελλάδας. 

Επισηµαίνεται ότι οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη 

νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν  κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφ’ όσον η λήψη 

ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

Η  µη  προσκόµιση  κάποιου  εκ  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  αποτελεί  λόγο  

αποκλεισµού  του συµµετέχοντος. 
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ΑΡΘΡΟ 8
Ο  

 ΕΓΓΥΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος 

για ποσό που θα καλύπτει   το   5%   επί   της   συνολικής   προϋπολογισθείσας   δαπάνης   

(χωρίς   Φ.Π.Α.)   της   οµάδας   του προϋπολογισµού µελέτης που συµµετέχει ο διαγωνιζόµενος. 

Η  εγγυητική  επιστολή  συµµετοχής  θα  πρέπει  να  ισχύει  για  τουλάχιστον  120  

ηµερολογιακές  ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του 

διαγωνισµού (να ισχύει τουλάχιστον έναν µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύς της προσφοράς 

που έχει οριστεί στη διακήρυξη) και θα επιστραφεί στους συµµετέχοντες µετά την ανακήρυξη 

του µειοδότη. 

Η εγγυητική επιστολή θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που έχει κατά 

το νόµο το δικαίωµα αυτό και λειτουργεί νόµιµα στα κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα 

συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  κατά  τον  ισχύοντα  τύπο  για  το  ∆ηµόσιο  ή  αν  είναι  

γραµµένη σε  άλλη  γλώσσα  θα  πρέπει  να συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση. 

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. 

Η εγγύηση συµµετοχής, πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα την ηµεροµηνία έκδοσης, τα στοιχεία 

του εκδότη, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την επωνυµία του 

συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται και ότι απευθύνεται στο ∆ήµο Φιλοθέης - Ψυχικού. 

Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται  του  δικαιώµατος  διαιρέσεως  και  διηζήσεως  και  έχει  την  
υποχρέωση  να  καταθέσει  εντός προθεσµίας  τριών (3) ηµερών από την ειδοποίησή του, 
υπέρ του ∆ήµου, το ποσόν της εγγύησης (µέρος ή σύνολο). 

Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της µετά από απλό 

έγγραφο της υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 

εγγύησης. 

Προσφορές  χωρίς  εγγύηση  ή  χωρίς  την  προσήκουσα  κατά  τα  ανωτέρω,  εγγύηση  θα  

απορρίπτονται  ως απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 

Στους αποκλεισθέντες ή αποτυχόντες κατά τον διαγωνισµό επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής. 

Η εγγύηση συµµετοχής του ανακηρυχθέντος αναδόχου αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της 

συµβάσεως µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτελέσεως, σύµφωνα µε το άρθρον 15 

παρ.8 του Π.∆. 28/80,  εκτός εάν ισχύει η ίδια και για την καλή εκτέλεση του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο  

. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Τα οχήµατα και τα µηχανήµατα του ∆ήµου καθώς και το είδος των εργασιών συντήρησης και 

επισκευής και οι ώρες εργασίας αναφέρονται ενδεικτικά στους πίνακες Α και Β αντίστοιχα της 

τεχνικής έκθεσης  της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
Ο  

. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 

 

Η  διάρκεια  της  σύµβασης  ορίζεται  σε  δ ε κ α ο κ τ ώ   (18)  µήνες  από  την  ηµέρα  

υπογραφής  του  σχετικού συµφωνητικού. 

Παράταση της προθεσµίας παράδοσης δίδεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά 

από αιτιολογηµένη αίτηση του παρόχου και εισήγηση της υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 

41 παρ. 7 του Π.∆.28/80. 

Οι τιµές ισχύουν έως τη λήξη της σύµβασης και δεν επιδέχονται ουδεµία προσαύξηση ή 

αναπροσαρµογή κατά την διάρκειά της. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
Ο  

. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι  συµµετέχοντες  στο  διαγωνισµό  για  την  καλύτερη  ενηµέρωσή  τους  µπορούν  να  

επισκεφθούν    να  εξετάσουν  το  προς  επισκευή  και  συντήρηση  τροχαίο  υλικό  για  να 

σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για το είδος και τον τύπο των οχηµάτων και τις επισκευές που 

αυτά έχουν τύχει µέχρι σήµερα για να εκτιµήσουν τις εργασίες και τα υλικά-ανταλλακτικά που θα 

απαιτηθούν για τη συντήρηση ή για την επισκευή τους σε συνεννόηση  µε  την  Τεχνική 

Υπηρεσία : κα Μαρία Αποστολοπούλου τηλ.: 213 2014639 καθηµερινά, κατά τις 
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εργάσιµες  ηµέρες και ώρες  9:00-13:00. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών και στους 

µηχανισµούς που αυτές φέρουν καθώς και στα προβλήµατα που αυτές παρουσιάζουν. Τα 

οχήµατα του ∆ήµου αναφέρονται ενδεικτικά στον πίνακα. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των 

προσφορών τους βασιζόµενοι  σε  στοιχεία  που  θα  συλλέξουν  οι  ίδιοι  κατά  την  αυτοψία  

που  θα  πραγµατοποιήσουν  στους χώρους στάθμευης των οχημάτων  του ∆ήµου. 

Ο προϋπολογισµός της µελέτης διακρίνεται σε πενήντα (52) επιµέρους  κατηγορίες : 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ  € 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES 

1
α
 

Ανταλλακτικά για επισκευή  ή 
συντήρηση 
i) κινητήρα 
ii) Συστήματος 
διεύθυνσης 
iii) Συστήματος μετάδοσης 
κίνησης 
iv) Συστήματος ψύξης 
απορριμματοφόρων, 
φορτηγών, βυτιοφόρου και 
καλαθοφόρων μάρκας 
MERCEDES 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 

γνήσιων αντ/κών 
σύμφωνα με το 
άρθρο  11 της 
διακήρυξης 

    
4.000 

51.146,00 

1β 
Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής του 
άρθρου 1α  

 τεμάχιο 60,00 € 
   

1020 
61.200,00 

 
   

 Προϋπολογισμός κατηγορίας  1: 
111.346,00 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ MΑΝ 

2
α
 

Ανταλλακτικά για επισκευή 
ή συντήρηση 
i) κινητήρα  
ii) Συστήματος διεύθυνσης           

iii) Συστήματος μετάδοσης 
κίνησης iv) Συστήματος 
ψύξης φορτηγών και 
βυτιοφόρου μάρκας MAN 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

500 3.681,00 

 
 
 
2β 
 
 
 
 

Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής 
του άρθρου 2α 

τεμάχιο 60,00 € 
    

75 
4.500,00 

         Προϋπολογισμός  κατηγορίας 2: 8.181,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ IVECO 

3α 

Ανταλλακτικά για 
επισκευή ή 
συντήρηση  
i) κινητήρα  
ii) Συστήματος 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 

160 4.663,00 

ΑΔΑ: Β4ΩΛΩΗ8-Σ7Ξ



διεύθυνσης             
iii) Συστήματος 
μετάδοσης κίνησης  
iv) Συστήματος ψύξης 
απορριμματοφόρων, 
φορτηγών, μάρκας 
IVECO 

το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

 
 
 
3β 
 
 
 
 

Εργατοώρα για 
εργασίες συντήρησης 
ή επισκευής του 
άρθρου 3α 

τεμάχιο 60,00 € 95 5.700,00 

   Προϋπολογισμός κατηγορίας  3: 10.363,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ SCANIA 

4α 

Ανταλλακτικά για επισκευή 
ή συντήρηση  
i) κινητήρα  
ii) Συστήματος διεύθυνσης            
 iii) Συστήματος μετάδοσης 
κίνησης  
iv) Συστήματος ψύξης 
πορριμματοφόρων και 
φορτηγών μάρκας SCANIA 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

560 11.290,00 

4β 
Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής του 
άρθρου 4α 

τεμάχιο 60,00 € 230 13.800,00 

       Προϋπολογισμός κατηγορίας  4: 25.090,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ VOLVO 

5α 

Ανταλλακτικά για επισκευή 
ή συντήρηση  
i) κινητήρα  
ii) Συστήματος διεύθυνσης             
 iii) Συστήματος μετάδοσης 
κίνησης  
iv) Συστήματος ψύξης 
απορριμματοφόρων και 
φορτηγών μάρκας VOLVO 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

16
0 

4.663,00 

5β 
Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής 
του άρθρου 5α 

τεμάχιο 60,00 € 95 5.700,00 

   Προϋπολογισμός κατηγορίας  5: 10.363,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6: ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ REUNALT 

6α 

Ανταλλακτικά για επισκευή 
ή συντήρηση  
i) κινητήρα  
ii) Συστήματος διεύθυνσης        
iii) Συστήματος μετάδοσης 
κίνησης  
iv) Συστήματος ψύξης 
απορριμματοφόρων και 
φορτηγών μάρκας 
REUNALT 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

95 2.700,00 

ΑΔΑ: Β4ΩΛΩΗ8-Σ7Ξ



6β 
Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής του 
άρθρου 6α 

τεμάχιο 60,00 € 55 3.300,00 

   Προϋπολογισμός κατηγορίας  6: 6.000,00 

      

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7: ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ MITSUBISHI 

7α 

Ανταλλακτικά για επισκευή 
ή συντήρηση  
i) κινητήρα  
ii) Συστήματος διεύθυνσης        
iii) Συστήματος μετάδοσης 
κίνησης  
iv) συστήματος ψύξης             
v) Συστήματος πέδησης 
μικρών κοινών μη 
ανατρεπόμενων φορτηγών 
μάρκας MITSUBISHI 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

50 

 
 

1.325,00 

 

7β 
Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής του 
άρθρου 7α 

τεμάχιο 60,00 € 
 

27 
1.620,00 

   Προϋπολογισμός κατηγορίας  7: 2.945,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8: ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ PIAGGIO 

8α 
 
 
 

Ανταλλακτικά για επισκευή 
ή συντήρηση  
i) κινητήρα  
ii) Συστήματος διεύθυνσης       
 iii) Συστήματος μετάδοσης 
κίνησης  
iv) Συστήματος ψύξης             
v) συστήματος πέδησης 
μικρών φορτηγών και 
τρικύκλου μάρκας 
PIAGGIO 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

10
0 

1.374,00 

8β Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής 
του άρθρου 8α 

τεμάχιο 60,00 € 28 1.680,00 

   Προϋπολογισμός κατηγορίας 8: 3.054,00 

     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9: ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ HYUNDAI 

9α 

Ανταλλακτικά για 
επισκευή ή 
συντήρηση  
i) κινητήρα  
ii) Συστήματος 
διεύθυνσης       
 iii) Συστήματος 
μετάδοσης κίνησης  
iv) Συστήματος 
ψύξης            
 v) συστήματος 
πέδησης και λοιπών 
συστημάτων 
επιβατηγών 
οχημάτων μάρκας 
HYUNDAI από 
εξουσιοδοτημένο 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

30 490,00 

ΑΔΑ: Β4ΩΛΩΗ8-Σ7Ξ



συνεργείο λόγω 
εγγύησης 

9β 

Εργατοώρα για 
εργασίες συντήρησης 
ή επισκευής του 
άρθρου 9α 

τεμάχιο 60,00 € 10 600,00 

   Προϋπολογισμός κατηγορίας  9: 1.090,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10: ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ AUDI 

10α 

Ανταλλακτικά για 
επισκευή ή 
συντήρηση  
i) κινητήρα  
ii) Συστήματος 
διεύθυνσης        
iii) Συστήματος 
μετάδοσης κίνησης   
iv) Συστήματος 
ψύξης             
v) συστήματος 
πέδησης και λοιπών 
συστημάτων 
επιβατηγού οχήματος 
μάρκας AUDI από 
εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο λόγω 
εγγύησης  

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

120 1.374,00 

10β 

Εργατοώρα για 
εργασίες συντήρησης 
ή επισκευής του 
άρθρου 10α 

τεμάχιο 60,00 € 28 1.680,00 

   Προϋπολογισμός κατηγορίας  10:     
3.054,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11: ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ PEUGEOT  

11α 

Ανταλλακτικά για επισκευή ή 
συντήρηση  
i) κινητήρα  
ii) Συστήματος διεύθυνσης      

  iii) Συστήματος μετάδοσης 
κίνησης   
iv) Συστήματος ψύξης           
 v) συστήματος πέδησης και 
λοιπών συστημάτων 
επιβατηγού οχήματος  
μάρκας PEUGEOT 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

80 1.129,00 

11β 
Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής 
του άρθρου 11α 

τεμάχιο 60,00 € 23 1.380,00 

   Προϋπολογισμός κατηγορίας  11:     
2.509,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12: ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ SKODA  

12α 

Ανταλλακτικά για επισκευή 
ή συντήρηση  
i) κινητήρα  
ii) Συστήματος διεύθυνσης      
 iii) Συστήματος μετάδοσης 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 

35 540,00 

ΑΔΑ: Β4ΩΛΩΗ8-Σ7Ξ



κίνησης  
iv) Συστήματος ψύξης            
 v) συστήματος πέδησης και 
λοιπών συστημάτων 
επιβατηγού οχήματος 
μάρκας SKODA από 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
λόγω εγγύησης 

το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

12β 
Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής του 
άρθρου 12α 

τεμάχιο 60,00 € 11 660,00 

   Προϋπολογισμός  κατηγορίας  12:   

1.200,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13: ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ CITROEN C5  

13α 

Ανταλλακτικά για επισκευή 
ή συντήρηση  
i) κινητήρα  
ii) Συστήματος διεύθυνσης       
 iii) Συστήματος μετάδοσης 
κίνησης  
iv) Συστήματος ψύξης             
v) συστήματος πέδησης και 
λοιπών συστημάτων 
επιβατηγού οχήματος 
μάρκας CITROEN C5 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

100 1374,00 

13β 
Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής του 
άρθρου 13α 

τεμάχιο 60,00 € 28 1.680,00 

   Προϋπολογισμός κατηγορίας  13:    
3.054,00 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14: ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ CITROEN   

14α 

Ανταλλακτικά για επισκευή 
ή συντήρηση  
i) κινητήρα  
ii) Συστήματος διεύθυνσης      
 iii) Συστήματος μετάδοσης 
κίνησης  
iv) Συστήματος ψύξης             
v) συστήματος πέδησης 
φορτηγών κοινών μη 
ανατρεπόμενων μάρκας 
CITROEN 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

450 5.400,00 

14β 
Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής 
του άρθρου 14β 

τεμάχιο 60,00 € 110 6.600,00 

   Προϋπολογισμός κατηγορίας 14:   
12.000,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 15: ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ FIAT  

15α 

Ανταλλακτικά για 
επισκευή ή συντήρηση  
i) κινητήρα  
ii) Συστήματος 
διεύθυνσης        
iii) Συστήματος 
μετάδοσης κίνησης   
iv) Συστήματος ψύξης            

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

95 1.129,00 

ΑΔΑ: Β4ΩΛΩΗ8-Σ7Ξ



v) συστήματος πέδησης 
και λοιπών συστημάτων 
κλειστού φορτηγού 
μάρκας FIAT από 
εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο λόγω εγγύησης 

15β 
Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής 
του άρθρου 15α 

τεμάχιο 60,00 € 23 1.380,00 

   Προϋπολογισμός κατηγορίας 15: 2.509,00 

     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16: ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑΣ DACIA  

16α 

Ανταλλακτικά για 
επισκευή ή συντήρηση  
i) κινητήρα  
ii) Συστήματος 
διεύθυνσης       
iii) Συστήματος 
μετάδοσης κίνησης   
iv) Συστήματος ψύξης            
v) συστήματος πέδησης 
και λοιπών συστημάτων 
φορτηγού κοινού μη 
ανατρεπόμενου μάρκας 
DACIA από 
εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο λόγω εγγύησης 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 80 920,00 

16β 
Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής 
του άρθρου 16α 

τεμάχιο 60,00 € 18 
1080,0 

 

   Προϋπολογισμός  κατηγορίας 16: 2.000,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  17: ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΑΡΚΑΣ RAVO – IVECO  

17α 

Ανταλλακτικά για 
επισκευή ή συντήρηση  
i) κινητήρα  
ii) Συστήματος 
διεύθυνσης      
 iii) Συστήματος 
μετάδοσης κίνησης  
v) και υδραυλικών 
συστημάτων σάρωσης 
του μηχανήματος έργου 
(σαρώθρου) μάρκας  
RAVO – IVECO 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

150 2.700,00 

17β 
Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής 
του άρθρου 17α 

τεμάχιο 60,00 € 55 3.300,00 

   Προϋπολογισμός  κατηγορίας 17:     

6.000,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18: ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΑΡΚΑΣ UNIECO  

18α 

Ανταλλακτικά για 
επισκευή ή συντήρηση  
i) κινητήρα  
ii) Συστήματος διεύθυνσης      
 iii) Συστήματος 
μετάδοσης κίνησης και 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 

110 
2.700,

00 

ΑΔΑ: Β4ΩΛΩΗ8-Σ7Ξ



υδραυλικών συστημάτων 
σάρωσης του μηχανήματος 
έργου (σαρώθρου) μάρκας  
UNIECO 40.6 SE 

της 
διακήρυξης 

18β 
Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής 
του άρθρου 18α 

τεμάχιο 60,00 € 55 3.300,00 

   Προϋπολογισμός κατηγορίας 18:    
6.000,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 19: ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΑΡΚΑΣ ΙVECO ME ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΚΑΣ 

JOHNSTON 

 

19α 

Ανταλλακτικά για επισκευή 
ή συντήρηση  
i) κινητήρα  
ii) Συστήματος διεύθυνσης           
iii) Συστήματος μετάδοσης 
κίνησης και υδραυλικών 
συστημάτων σάρωσης του 
μηχανήματος έργου 
(σαρώθρου) με 
υπερκατασκευή μάρκας 
JOHNSTON και όχημα 
μάρκας IVECO 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

50 490,00 

19β 
Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής του 
άρθρου 19α 

τεμάχιο 60,00 € 10 600,00 

   Προϋπολογισμός κατηγορίας 19: 10.090,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20: ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΑΡΚΑΣ HAKO CITYMASTER  

20α 

Ανταλλακτικά για επισκευή 
ή συντήρηση  
i) κινητήρα  
ii) Συστήματος διεύθυνσης     
 iii) Συστήματος μετάδοσης 
κίνησης και υδραυλικών 
συστημάτων σάρωσης του 
μηχανήματος έργου 
(σαρώθρου) μάρκας  
HAKO CITYMASTER 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

5 
  

147,00 

20β 
Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής 
του άρθρου 20α 

τεμάχιο 60,00 € 3 180,00 

   Προϋπολογισμός κατηγορίας 20:     
327,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21: ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΑΡΚΑΣ MFH  

21α 

Ανταλλακτικά για επισκευή 
ή συντήρηση  
i) κινητήρα  
ii) Συστήματος διεύθυνσης       
iii) Συστήματος μετάδοσης 
κίνησης και υδραυλικών 
συστημάτων σάρωσης του 
μηχανήματος έργου 
(σαρώθρου) μάρκας MFH 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

35 
687,
27 

21β 
Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής του 

τεμάχιο 60,00 € 14 
   

840,00 

ΑΔΑ: Β4ΩΛΩΗ8-Σ7Ξ



άρθρου 21
α
 

       Προϋπολογισμός κατηγορίας 21:     
1.527,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 22:  ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ CASE  

22α 

Ανταλλακτικά για επισκευή 
ή συντήρηση  
i) κινητήρα  
ii) Συστήματος διεύθυνσης      
 iii) Συστήματος μετάδοσης 
κίνησης και υδραυλικών  
συστημάτων  του 
μηχανήματος έργου 
(φορτωτή) μάρκας  CASE 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

20 
  

392,00 

22β 
Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής του 
άρθρου 22α 

τεμάχιο 60,00 € 8 480,00 

   Προϋπολογισμός κατηγορίας 22:     
872,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 23: ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΑΡΚΑΣ DULEVO  

23α 

Ανταλλακτικά για  επισκευή 
ή συντήρηση  
i) κινητήρα  
ii) Συστήματος διεύθυνσης       
iii) Συστήματος μετάδοσης 
κίνησης και υδραυλικών 
συστημάτων σάρωσης του 
μηχανήματος έργου 
(σαρώθρου) μάρκας  
DULEVO 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

8 338,00 

23β 
Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής του 
άρθρου 23α 

τεμάχιο 60,00 € 2 120,00 

   Προϋπολογισμός κατηγορίας 23:     
218,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 24:  ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ BOBCAT  

24α 

Ανταλλακτικά για 
επισκευή ή συντήρηση  
κινητήρα και υδραυλικών 
συστημάτων μηχανήματος 
έργου (φορτωτή) μάρκας 
BOBCAT 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

60 883,00 

24β 
Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής 
του άρθρου 24α 

τεμάχιο 60,00 € 18 1.080,00 

   Προϋπολογισμός κατηγορίας 24:     
1.963,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 25:  ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ JCB  

25α 

Ανταλλακτικά για 
επισκευή ή συντήρηση  
κινητήρα και υδραυλικών 
συστημάτων μηχανήματος 
έργου (φορτωτή) μάρκας 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 

80 1.129,00 

ΑΔΑ: Β4ΩΛΩΗ8-Σ7Ξ



JCB το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

25β 
Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής 
του άρθρου 25α 

τεμάχιο 60,00 € 23 1.380,00 

   Προϋπολογισμός κατηγορίας 25:    
2.509,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 26:  ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ INTERNATIONAL  

26α 

Ανταλλακτικά για 
επισκευή ή συντήρηση  
κινητήρα και υδραυλικών 
συστημάτων μηχανήματος 
έργου (φορτωτή) μάρκας 
INTERNATIONAL 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

35 687,00 

26β 
Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής 
του άρθρου 26α 

τεμάχιο 60,00 € 14 840,00 

   Προϋπολογισμός κατηγορίας 26:    
1.527,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27:  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

27α 

Ανταλλακτικά για επισκευή 
των ηλεκτρολογικών 
συστημάτων οχημάτων – 
μηχανημάτων έργου 
(μπαταρία, δυναμό, λάμπες, 
air condition κ.λ.π.) 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

2.000 15.709,09 

27β 

Εργατοώρα για εργασίες 
επισκευής του άρθρου 27α 

τεμάχιο 60,00 € 
    

320 
19.200,00 

   Προϋπολογισμός κατηγορίας  27:      

34.909,00 

      

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 28:  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ   

28α 

Ανταλλακτικά για 
επισκευή των υδραυλικών 
και λοιπών συστημάτων  
των υπερκατασκευών των 
φορτηγών, των γερανών 
των καλαθοφόρων, των 
φορτηγών με αρπάγη και 
των βυτιοφόρων  

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

1.000 11.290,00 

28β 
Εργατοώρα για εργασίες 
επισκευής του άρθρου 28α 

τεμάχιο 60,00 € 230 13.800,00 

 
 

       Προϋπολογισμός κατηρορίας 28:         
25.090,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 29:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   

29α 
Ανταλλακτικά για 
επισκευή ελαστικών 

τεμάχιο 
Κόστος 
καινούριων 

1.500 5.400,00 

ΑΔΑ: Β4ΩΛΩΗ8-Σ7Ξ



επιβατηγών, δικύκλων, 
φορτηγών 
απορριμματοφόρων και 
μηχανημάτων έργου 
επιτόπου στο τόπο της 
βλάβης ή στάθμευσης 
από κινητό συνεργείο 
επισκευής με ποινή 

αποκλεισμού  

γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

29β 
Εργατοώρα για εργασίες 
επισκευής του άρθρου 
29α 

τεμάχιο 60,00 € 110 6.600,00 

 
 

     Προϋπολογισμός κατηγορίας 29:            
12.000,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  

30α 
Ανταλλακτικά για 
επισκευή συστήματος 
ανάρτησης φορτηγών 
και απορριμματοφόρων  

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 
 

850 6.872,00 

30β 
Εργατοώρα για εργασίες 
επισκευής του άρθρου 
30α 

τεμάχιο 60,00 € 140 8.400,00 

 
 

 Προϋπολογισμός κατηγορίας  30:            
15.272,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 31:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

Κ.Λ.Π. 

31α Ανταλλακτικά για  
επισκευή του συστήματος 
πέδησης των φορτηγών 
και απορριμματοφόρων  
και μηχανημάτων έργου  

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 
 

 22.581,00 

31β 
Εργατοώρα για εργασίες 
επισκευής του άρθρου 31α 

τεμάχιο 60,00 € 460 27.600,00 

 
 

 Προϋπολογισμός κατηγορίας  31:              
50.181,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 32:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  

32α 
Ανταλλακτικά για  
επισκευή συστημάτων 
τροφοδοσίας 
πετρελαιοκίνητων 
οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 
 

200 981,00 

32β Εργατοώρα για εργασίες τεμάχιο 60,00 € 20 1.200,00 

ΑΔΑ: Β4ΩΛΩΗ8-Σ7Ξ



επισκευής του άρθρου 32
α
 

 
 

 Προϋπολογισμός κατηγορίας 32:     
2.181,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 33:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  

33α 
Ανταλλακτικά για  
επισκευή ψηφιακών 
και αναλογικών 
ταχογράφων 
φορτηγών και 
απορριμματοφόρων  

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 
 

70 2.209,00 

33β 
Εργατοώρα για εργασίες 
επισκευής του άρθρου 33α 

τεμάχιο 60,00 € 45 
          

2.700,00 

 
 

 Προϋπολογισμός κατηγορίας  33:    
4.909,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 34:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  

34α 

Ανταλλακτικά για   
επισκευή κιβωτίου 
ταχυτήτων φορτηγών 
των 
απορριμματοφόρων  
και των 
μηχανημάτων έργου 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 
 

120 2.209,00 

34β 
Εργατοώρα για εργασίες 
επισκευής του άρθρου 34α 

τεμάχιο 60,00 € 45 2.700,00 

 
 

 Προϋπολογισμός κατηγορίας  34:    
4.909,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 35:  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

35α Ανταλλακτικά για   
αντικατάσταση 
ανεμοθώρακα και 
κρυστάλλων 
οχημάτων  

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 
 

120 2.209,00 

35β 
Εργατοώρα για εργασίες 
του άρθρου 35α 

τεμάχιο 60,00 € 45 2.700,00 

 
 

 Προϋπολογισμός κατηγορίας 34:    
4.909,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 36:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΟΥΣΗΣ 

36α 
Ανταλλακτικά για  
επισκευή  
υπερκατασκευής 
απορριμματοφόρων της 
εταιρείας ΚΑΟΥΣΗΣ 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 

300 5.400,00 

ΑΔΑ: Β4ΩΛΩΗ8-Σ7Ξ



 

36β 
Εργατοώρα για εργασίες 
επισκευής του άρθρου 36α 

τεμάχιο 60,00 € 110 6.600,00 

 
 

 Προϋπολογισμός κατηγορίας  36:    
12.000,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 37:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΤΟ 

37α Ανταλλακτικά για   
επισκευή 
υπερκατασκευής 
απορριμματοφόρων 
της εταιρείας OTTO 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 
 

100 1.227,00 

37β 
Εργατοώρα για εργασίες 
επισκευής του άρθρου 37α 

τεμάχιο 60,00 € 25 1.500,00 

 
 

        Προϋπολογισμός κατηγορίας  37:    
2.727,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 38: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑΘΗΣ 

38α 
Ανταλλακτικά για   
επισκευή 
υπερκατασκευής 
απορριμματοφόρων 
της εταιρείας 
ΣΤΑΘΗΣ 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 
 

70 2.209,00 

38β 
Εργατοώρα για εργασίες 
επισκευής του άρθρου 38α 

τεμάχιο 60,00 € 45 2.700,00 

 
 

 Προϋπολογισμός κατηγορίας  38:    
4.909,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 39:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ 

      

39α 
Ανταλλακτικά για   
επισκευή  
υπερκατασκευής 
απορριμματοφόρων 
της εταιρείας 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 
 

50 1.472,00 

39β 
Εργατοώρα για εργασίες  
επισκευής του άρθρου 39α 

τεμάχιο 60,00 € 30 1.800,00 

 
 

 Προϋπολογισμός κατηγορίας  39:    
3.272,00 

ΑΔΑ: Β4ΩΛΩΗ8-Σ7Ξ



      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40:  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ, ΔΙΚΥΚΛΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ 

ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

40 

Εργασία πλυσίματος 
και λίπανσης 
επιβατηγών, 
δικύκλων και μικρών 
φορτηγών 

τεμάχιο 

 

150 2.000,00 

 
 

     Προϋπολογισμός κατηγορίας  40:  
2.000,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41:  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ  

41 

Εργασία πλυσίματος 
και λίπανσης 
απορριμματοφόρων, 
φορτητών και 
μηχανημάτων έργου 

τεμάχιο 

 

250 12.000,00 

 
 

        Προϋπολογισμός κατηγορίας  41:    
12.000,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 42:  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ  

42α 
Ανταλλακτικά για   
εργασίες φανοποιίας 
επιβατηγών και 
μικρών φορτηγών 
ανοικτών και 
κλειστών 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 
 

50 1.129,00 

42β 
Εργατοώρα για εργασίες 
επισκευής του άρθρου 42

α
 

τεμάχιο 60,00 € 23 1.380,00 

 
 

 Προϋπολογισμός κατηγορίας  42:    
2.509,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 43:  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  

43α 
Ανταλλακτικά για   
εργασίες φανοποιίας 
φορτηγών, 
απορριμματοφόρων 
και μηχανημάτων 
έργου 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 
 

50 1.129,00 

43β 
Εργατοώρα για εργασίες 
του άρθρου 43

α
 

τεμάχιο 60,00 € 65 3.900,00 

 
 

 Προϋπολογισμός κατηγορίας 43:   
7.090,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 44:   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

44α 
Ανταλλακτικά για    
επισκευή εξατμίσεων 

τεμάχιο 
Κόστος 
καινούριων 

50 3.190,00 

ΑΔΑ: Β4ΩΛΩΗ8-Σ7Ξ



και καταλυτών 
οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου 

γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 
 

44β 
Εργατοώρα για εργασίες 
του άρθρου 44α 

τεμάχιο 60,00 € 65 3.900,00 

 
 

   Προϋπολογισμός κατηγορίας  44:   
7.090,00 

      

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 45:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΑΡΚΑΣ PIAGGIO  

45α 
Ανταλλακτικά για   
συντήρηση και  
επισκευή δικύκλων 
μάρκας PIAGGIO 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 
 

150 2.700,00 

45β Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής 
του άρθρου 45α 

τεμάχιο 60,00 € 55 3.300,00 

 
 

 Προϋπολογισμός  κατηγορίας  45:   
6.000,00 

   
   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 46:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕYΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΑΡΚΑΣ HONDA  

46α Ανταλλακτικά για   
συντήρηση και 
επισκευή δικύκλων 
και μοτοποδηλάτων 
μάρκας HONDA 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 
 

200 4.516,00 

46β Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής 
του άρθρου 46α 

τεμάχιο 60,00 € 92 5.520,00 

 
 

  Προϋπολογισμός κατηγορίας   46:   
10.036,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 47:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΑΡΚΑΣ ΥΑΜΑΧΑ  

47α 

Ανταλλακτικά για   
συντήρηση και 
επισκευή δικύκλων 
και μοτοποδηλάτων 
μάρκας ΥΑΜΑΧΑ 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 

120 1.374,00 

ΑΔΑ: Β4ΩΛΩΗ8-Σ7Ξ



της 
διακήρυξης 
 

47β Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής 
του άρθρου 47α 

τεμάχιο 60,00 € 28 1680,00 

 
 

 Προϋπολογισμός κατηγορίας   47:   

3.054,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 48:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΑΡΚΑΣ ΜODENAS   

48α 
Ανταλλακτικά για   
συντήρηση και 
επισκευή δικύκλων 
μάρκας ΜODENAS 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 
 

120 1.374,00 

48β Εργατοώρα για εργασίες 
συντήρησης ή επισκευής 
του άρθρου 48α 

τεμάχιο 60,00 € 28 1680,00 

 
 

 Προϋπολογισμός κατηγορίας   48:   

3.054,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 49:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΑΡΚΑΣ KAWASAKI  

49α Ανταλλακτικά για   
συντήρηση και 
επισκευή δικύκλων 
μάρκας 
KAWASAKI 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 
 

120 1.374,00 

49β 

Εργατοώρα για 
εργασίες συντήρησης 
ή επισκευής του 
άρθρου 49α 

τεμάχιο 60,00 € 28 1680,00 

 
 

 Προϋπολογισμός κατηγορίας   49: 

   

3.054,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΑΡΚΑΣ DAYTONA  

50α 
Ανταλλακτικά για   
συντήρηση και 
επισκευή δικύκλου 
μάρκας DAYTONA 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 
 

120 1.374,00 

50β 
Εργατοώρα για 
εργασίες συντήρησης 
ή επισκευής του 

τεμάχιο 60,00 € 28 1680,00 

ΑΔΑ: Β4ΩΛΩΗ8-Σ7Ξ



άρθρου 50
α
 

 
 

 Προϋπολογισμός κατηγορίας   50:  
3.054,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 51:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ (υαλοκαθαριστήρες, πατάκια κ.λ.π.) 

 

51 

Προμήθεια διαφόρων 
αναλώσιμων 
ανταλλακτικών 
οχημάτων 
(υαλοκαθαριστήρες, 
πλατοκαθίσματα, 
πατάκια, κ.λ.π.) 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 
 

200 1.000,00 

 
 

 Προϋπολογισμός κατηγορίας  51:   
1.000,00 

      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 52:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΥΡΤΣΩΝ  

52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προμήθεια 
ανταλλακτικών 
(βούρτσες) για τα 
σάρωθρα 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ : 
 
ΔΙΣΚΟΕΙΔΗΣ  
ΒΟΥΡΤΣΑ Φ 600 
PPN - ΣΥΡΜΑ  
(σε πλαστική βάση – 
βαρέως τύπου) 
ΔΙΣΚΟΕΙΔΗΣ  
ΒΟΥΡΤΣΑ Φ 600 
PPN – ΣΥΡΜΑ  
(σε πλαστική βάση – 
τύπου ινών) 
ΔΙΣΚΟΕΙΔΗΣ  
ΒΟΥΡΤΣΑ Φ 490 
PPN – ΣΥΡΜΑ σε 
πλαστική βάση 
ΔΙΣΚΟΕΙΔΗΣ  
ΒΟΥΡΤΣΑ Φ 490 
PPN – ΣΥΡΜΑ σε 
ξύλινη βάση 
ΔΙΣΚΟΕΙΔΗΣ 
ΒΟΥΡΤΣΑ Φ 320, 
από σύρμα σε ξύλινη 
βάση 
ΔΙΣΚΟΕΙΔΗΣ 
ΒΟΥΡΤΣΑ Φ 320, 
από σύρμα σε 
πλαστική βάση 
 
 
 
 
 
 

τεμάχιο 

Κόστος 
καινούριων 
γνήσιων 
αντ/κών 
σύμφωνα με 
το άρθρο  11 
της 
διακήρυξης 
 

150 17.000,00 

   Προϋπολογισμός κατηγορίας  52:   17.000,00 

   ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 490.000,00 

ΑΔΑ: Β4ΩΛΩΗ8-Σ7Ξ



 
Επειδή η καταγραφή των ανταλλακτικών είναι αδύνατη λόγω των διαφορετικών τύπων για κάθε μοντέλου 

οχήματος αλλά και λόγω του πλήθους των οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος μας, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

της παρούσης μελέτης δεν περιλαμβάνει ανάλυση των επιμέρους  ανταλλακτικών , αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση 

δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας . 

Ο συµµετέχων µπορεί να καταθέσει προσφορά για οποιαδήποτε (µία ή περισσότερες) από τις 52 βασικές 

κατηγορίες της µελέτης ή και για όλες τις κατηγορίες της µελέτης, όχι όµως επιλεκτικά για επιµέρους οχήµατα-

µηχανήµατα από κάποια οµάδα. 

 
Στη παρούσα σύμβαση η τιμή των ανταλλακτικών δεν μπορούν να ξεπεράσουν την τιμή των 

υπηρεσιών. Παράλληλα μόνο οι κατασκευαστές των αντ/κών υποχρεούνται να προσκομίσουν 

τιμοκαταλόγους ανταλλακτικών επειδή συνήθως οι επίσημοι αντιπρόσωποι δεν παραδίδουν 

τιμοκαταλόγους στα συνεργαζόμενα συνεργεία που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Στη περίπτωση 

αυτή η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου είναι αρμόδια να ελέγξει εάν η τιμή των ανταλλακτικών που 

αναγράφεται στο τιμολόγιο είναι εντός των τιμών των εκάστοτε ισχυόντων τιμοκαταλόγων των 

επισήμων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής μείον την προσφερόμενη έκπτωση.  

Οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν, υποχρεωτικά το α ρ ι θ µ η µ έ ν ο  κ α ι  

σ φ ρ α γ ι σ µ έ ν ο  έ ν τ υ π ο  π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  της υπηρεσίας : 

i)  την κατηγορία (ή τις κατηγορίες) στην οποία (στις οποίες) θα συµµετέχουν και την οποία (τις 

οποίες) θα αφορούν οι προσφερόµενες επιµέρους εκπτώσεις, η µέση έκπτωση, καθώς και  οι ώρες 

εργασίας. 

ii) (α) = προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό % (ολογράφως και αριθµητικώς) επί 

της τιµής της χρέωσης ανά ώρα   εργασίας  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  επισκευής  

και  συντήρησης  της  συγκεκριµένη κατηγορίας  που  συµµετέχουν,  όπως  αυτές  

περιγράφονται  στην  µελέτη  αλλά  και  για  όποιες  δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν 

να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεση τους κατά τη διάρκεια της σύµβασης  

iii) (β)= προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό % (ολογράφως και αριθµητικώς) επί 

της αξίας των τιµών των ανταλλακτ ι κών των εκάστοτε  ισχυόντων 

τ ιμοκαταλόγων των επ ίσημων αντ ιπροσώπων των ετα ιρε ιών ε ισαγωγής , τα 

οποία θα χρησιµοποιήσουν για τις εργασίες επισκευής   και   συντήρησης   της   συγκεκριµένη   

κατηγορίας   που   συµµετέχουν  

iv)  ποσοστιαία µέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιµής ανταλλακτικών, όπως αυτή 

προκύπτει από την σχέση : 

 

ΜΕΣΗ  ΕΚΠΤΩΣΗ  = [(α  x 5 5 %)+(β  x  45  %)],  

µε την  προϋπόθεση β ≥  α  (επί  ποινή αποκλεισµού). 

 

 

Επισηµαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του 

συµµετέχοντα αποτελεί το  γεγονός  ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί 
της αξίας των τιμών των εκάστοτε ισχυόντων τιμοκαταλόγων των επισήμων αντιπροσώπων 
των εταιρειών εισαγωγής να είναι µεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα 

προσφέρει επί της τιµής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας (δηλ.  β ≥ α). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη. 
v)  Δήλωση συνολικού αριθμού ωρών (ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ) για τις εργασίες του ΠΙΝΑΚΑ II της 
προσφοράς. 

 Επισημαίνεται ότι οι ώρες εργασίας που θα προσφέρουν οι συμμετέχοντες στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ  της 
προσφοράς θα είναι λιγότερες οι ίσες με αυτές που προσδιορίζονται στον πίνακα Β της διακήρυξης 
επί ποινή αποκλεισμού 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1-52 

                                                                                  Φ.Π.Α 23%: 112.700,00 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 602.700,00 

ΑΔΑ: Β4ΩΛΩΗ8-Σ7Ξ



Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές 

που θέτουν όρο αναπροσαρµογής. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία 

τους, χωρίς ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κλπ.. Εάν υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 

προσφέροντα, η δε επιτροπή παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον 

έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά 

απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση 

του οργάνου διενέργειας του διαγωνισµού. 

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους 

εκπροσώπους τους. Οι προσφορές ενώσεων προµηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα 

µέλη της ένωσης είτε από διορισµένο µε συµβολαιογραφικό έγγραφο  εκπρόσωπο.  Προσφορές  

που  δεν  έχουν  την  υπογραφή  του  διαγωνιζόµενου απορρίπτονται. 

∆εν  µπορεί  κανείς  να  εκπροσωπεί  στην  ίδια  δηµοπρασία  περισσότερες  από  µία  εταιρείες  

ή  ενώσεις προµηθευτών, ούτε  να  συµµετάσχει χωριστά  για  τον  εαυτό  του  και  να  

εκπροσωπεί  και  εταιρεία.  Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός και αν 

αποσυρθούν από τον συµµετέχοντα όλες εκτός από µία µε την οποία θα συµµετέχει για 

λογαριασµό του. 

Όταν η προσφορά αποτελείται από περισσότερες της µιας σελίδες, αυτές θα µονογράφονται 

κατά σελίδα από τον προσφέροντα. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου 

απορρίπτονται. 

Η ποσοστιαία έκπτωση, όπου απαιτείται, θα είναι επί τοις εκατό (%) και οι τιµές, όπου 

απαιτούνται, θα αναγράφονται σε € ,µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία αν πρόκειται 

για ενδιάµεσους υπολογισµούς και µε  στρογγυλοποίηση σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω 

εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 

µικρότερο του πέντε αν πρόκειται για τα σύνολα των επιµέρους οµάδων ή για το γενικό 

σύνολο. 

Σε περίπτωση διαφοράς ανάµεσα στην ολογράφως και αριθµητικώς προσφερόµενη τιµή 

λαµβάνεται υπόψη η ολογράφως. 

Οι   τιµές  εργασιών   ή   ανταλλακτικών   συµπεριλαµβάνουν  αντίστοιχα   την   αξία   της   

εργασίας   ή   του ανταλλακτικού καθώς και όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασµούς, 

µεταφορικά κλπ) καθώς και όλες τις νόµιµες  κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν εξ 
ολοκλήρου τον πάροχο της υπηρεςσίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο. 

Προσφορές που είναι αόριστες και δεν µπορούν να εκτιµηθούν ή περιέχουν ουσιώδη απόκλιση 

από τους όρους διακήρυξης ή θέτουν όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτονται. 

Ο  προσφέρων,  µε  την  υποβολή  της  προσφοράς  του,  θεωρείται  αυτοµάτως  ότι  

αποδέχεται  πλήρως  και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά 

περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει 

τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να 

αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί  από τους όρους 

της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται 

αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 

της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον  προσφεύγοντα µόνο όταν 

ζητούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από 

έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
Ο  

. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους 

ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού ή στο γενικό πρωτόκολλο του ∆ήµου στο κτίριο του 

∆ηµαρχείου Φιλοθέης  -  Ψυχ ικού , την ηµέρα και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 3 της 

παρούσας (ελάχιστη προθεσµία 52 ηµερών σύµφωνα µε το άρθ. 32 παρ. 2 του Π.∆. 60/2007 

για την παραλαβή των προσφορών από την ηµέρα αποστολής της προκήρυξης στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 

Οι  προσφορές  µπορεί  επίσης  να  αποστέλλονται  στην  υπηρεσία  µε  οποιοδήποτε  άλλο  

τρόπο  και  να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα 
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περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Προσφορές που 

περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις  προσφορές  

προ  της  εκπνοής  της  προθεσµίας  που  καθορίζεται  από  την  διακήρυξη,  προκειµένου  να 

αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 

Προσφορές  που υποβλήθηκαν  ή  περιήλθαν  στην  υπηρεσία  µε  οποιοδήποτε  τρόπο  

εκπρόθεσµα  δεν  γίνονται  δεκτές  και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Ο κάθε συµµετέχων θα υποβάλει την προσφορά του µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος 

θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα, και θα αναγράφει τον πλήρη 

τίτλο του ∆ήµου, τον αριθμό της δ ιακήρυξης ,  τον αριθµό της µελέτης και τον ακριβή 

τίτλο της, την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και τα πλήρη στοιχεία του 

προσφέροντος. 

Μέσα στον φάκελο της «Προσφοράς» θα  τοποθετηθούν ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι, 

που όλοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, και θα ονοµάζονται αντίστοιχα : 

α) «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» και θα περιέχει την εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής καθώς και τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 8 των Όρων ∆ιακήρυξης και 

των σχετικών µε αυτή διατάξεων και νόµων 

β) «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς» και θα περιέχει την οικονοµική προσφορά, 

υποχρεωτικά (επί ποινή αποκλεισµού) σ ε  έ ν τ υ π ο  α ρ ι θ µ η µ έ ν ο  κ α ι  

σ φ ρ α γ ι σ µ έ ν ο  α π ό  τ η ν  Υ π η ρ ε σ ί α  που θα έχει συµπληρωθεί σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο παραπάνω άρθρο των παρόντων όρων διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 13
Ο  

. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, 

προσµετρούµενος από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  µικρότερο  του  παραπάνω  προβλεπόµενου  χρόνου 

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη 

λήξη της, κατ’ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστηµα δύο  µηνών. Μετά  τη  λήξη  του  

παραπάνω  ανωτάτου  ορίου  χρόνου παράτασης, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του 

διαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ  14
ο     

. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  -  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΚΑΙ  

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Όταν παρέλθει η αναφερόµενη στο άρθρο 3 των Όρων ∆ιακήρυξης ώρα κηρύσσεται η λήξη 

της παράδοσης των προσφορών. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή 

προσφοράς µετά το πέρας του εν λόγω χρόνου,  εκτός  εάν  η  παράδοση  των  προσφορών  

άρχισε  πριν  από  τη  λήξη  του  χρόνου  αποδοχής  των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς 

διακοπή και µετά την ώρα αυτή. 

Μετά  τη  λήξη  παράδοσης  των  προσφορών  η  συνεδρίαση  της  επιτροπής  συνεχίζεται  

δηµόσια και  αφού βεβαιωθεί η αυτοπρόσωπος ή κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 18 παρ. 4 του 

Π.∆.28/80 επίδοση του φακέλου της προσφοράς  (εκτός  και  αν  έχει  σταλεί  ταχυδροµικά)  

και  αναγραφεί  ο  αύξων  αριθµός  της,  αρχίζει  η αποσφράγιση των φακέλων µε την ένδειξη 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κατά σειρά παράδοσής τους και γράφονται στο πρακτικό τα 

περιεχόµενα του κάθε φακέλου περιληπτικά αλλά µε σαφήνεια, ώστε να διαφαίνεται η 

οικονοµική και τεχνοοικονοµική τους επάρκεια και η επαγγελµατική και τεχνική τους ικανότητα 

σύµφωνα µε το Π.∆. 60/07 και τους Όρους ∆ιακήρυξης. 

Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά κάθε διαγωνιζόµενου παραµένει 

σφραγισµένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθµός του συµµετέχοντος που έχει γραφεί 

και στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Στη  συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην 

καταχώριση αυτών που υποβάλλουν προσφορά σε πρακτικό. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι µέσα στην 

αίθουσα του διαγωνισµού αποχωρούν και η Επιτροπή συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει γι’ αυτούς που θα αποκλεισθούν. 

Εν συνεχεία µετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δηµόσια και η Επιτροπή ανακοινώνει τα 

ονόµατα όσων αποκλείσθηκαν και τους λόγους του αποκλεισµού τους και καλεί τους 

αποκλεισµένους να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφά τους µαζί µε τις σφραγισµένες προσφορές 

ΑΔΑ: Β4ΩΛΩΗ8-Σ7Ξ



τους. 

Ακολούθως συνεχίζεται η συνεδρίαση (η οποία δύναται να πραγµατοποιηθεί και σε διαφορετική 

ηµέρα και ώρα ) κ α ι  η  ο π ο ί α  θ α  π ρ α γμ α τ οπ ο ι η θ ε ί  τη Δευτέρα 30 / 04 / 2012 και 

ώρα 10:00 π.μ ,  παρουσία των διαγωνιζοµένων, θα  αποσφραγισθούν οι φάκελοι των 

οικονοµικών προσφορών τους, κατά  τη  σειρά  που  έγιναν  δεκτοί  στον  διαγωνισµό,  και  θα 

ανακοινωθούν  µεγαλόφωνα  (και  παράλληλα θα καταγραφούν  στο  πρακτικό  του  

διαγωνισµού) οι  επιµέρους προσφερόµενες εκπτώσεις  (σε  εργασία  και ανταλλακτικά), καθώς  

και η  προκύπτουσα  µέση έκπτωση  της  κατηγορίας  δαπάνης που  συµµετείχε κάθε 

διαγωνιζόµενος.   

Ακολούθως  ανακηρύσσονται  οι  µειοδότες  ανά  κατηγορία  (µεγαλύτερο  ποσοστό  µέσης 

έκπτωσης ανά κατηγορία, σύµφωνα µε τα κριτήρια των Όρων ∆ιακήρυξης ) ή ο µειοδότης (αν 

είναι ο ίδιος που έχει συµµετάσχει και µειοδοτήσει σε όλες τις κατηγορίες του προϋπολογισµού 

µελέτης). 

Σε περίπτωση ισοδύναµων προσφορών (ίδια προκύπτουσα µέση έκπτωση) υπερισχύει η επιµέρους 

έκπτωση που προσφέρθηκε στις τιµές των ανταλλακτικών και σε περίπτωση πάλι ισοδυναμίας 

υπερισχύουν οι λιγότερες ώρες εργασίας για τις ίδιες εργασίες και σε περέπτωση απόλυτης ισοδυναµίας  

διεξάγεται κλήρωση. 

 

Γενικότερα i) η μέση έκπτωση ανά κατηγορία και ii) το ποσοστό έκπτωσης των ανταλλακτικών iii) 

οι λιγότερες ώρες εργασίας για τις ίδιες εργασίες είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής  των 

συμμετεχόντων.. 

 

Ακολούθως συντάσσεται και υπογράφεται το σχετικό πρακτικό, το οποίο περιλαµβάνει όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία  του άρθρου 37 του Π.∆. 60/07. Τα πρακτικά της ∆ηµοπρασίας, καθώς και 

κάθε απόφαση επί των τυχόν ενστάσεων, κατακυρώνονται από τη Οικονοµική Επιτροπή για 

την νοµιµότητά τους, η οποία τελικά κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού και αναθέτει 

την παροχή της υπηρεσίας στον µειοδότη (ή στους µειοδότες ανά κατηγορία).  
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Ο  

. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ 

ΠΑΡΟΧΟΥ 

 

Το ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για εργασίες είναι 55%  και 45% για την 

προμήθεια ανταλλακτικών. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί «η χαµηλότερη προσφορά», σύµφωνα µε το άρθ. 51 παρ. β’ 

του Π.∆. 60/07 µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχν. προδιαγραφές της υπ΄ αρ. µελ. : 

1/2012 της Τεχν. Υπηρεσίας και τα κριτήρια συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τους 

παρόντες όρους διακήρυξης και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη, το κόστος των εργασιών και η 

µεγαλύτερη προκύπτουσα µέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιµής ανταλλακτικών, 
όπως προκύπτει από την σχέση :  ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ = [(α x 55%)  +  (β x 45 %)],  µε 
την προϋπόθεση  β ≥ α   (επί ποινή αποκλεισµού) όπου 

α =   προσφερόµενη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό % (ολογράφως και αριθµητικώς) επί της 

τιµής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και 

συντήρησης της συγκεκριµένη κατηγορίας  που  συµµετέχουν,  όπως  αυτές  

περιγράφονται  στην  µελέτη  αλλά  και  για  όποιες  δεν περιγράφονται και δεν είναι 

δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεση τους κατά τη διάρκεια της 

σύµβασης 

β =   ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό %  (ολογράφως και  αριθµητικώς) επί  της αξίας τ ων 

τιμών των ανταλλακτικών των εκάστοτε ισχυόντων τιμοκαταλόγων των επισήμων αντιπροσώπων 

των εταιρειών εισαγωγής  τα οποία θα χρησιµοποιήσουν για τις εργασίες επισκευής και 

συντήρησης της συγκεκριµένη κατηγορίας που συµµετέχουν. 

Επισηµαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του 
συµµετέχοντα αποτελεί το  γεγονός  ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί 
της αξίας των τιμών των εκάστοτε ισχυόντων τιμοκαταλόγων των επισήμων αντιπροσώπων 
των εταιρειών εισαγωγής να είναι µεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα 

προσφέρει επί της τιµής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας (δηλ.  β ≥ α). 

Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται  απαράδεκτη. 

Με βάση την προκύπτουσα µέση έκπτωση ανά κατηγορία δαπάνης ανακηρύσσεται 
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και ο αντίστοιχος µειοδότης   ανά  κατηγορία  ή  ο  µοναδικός  µειοδότης  (αν  είναι  

ο  ίδιος  που  έχει  συµµετάσχει  και µειοδοτήσει σε όλες τις κατηγορίες του 

προϋπολογισµού µελέτης). 

 

Σε περίπτωση ισοδύναµων προσφορών (ίδια προκύπτουσα µέση έκπτωση) υπερισχύει η επιµέρους 

έκπτωση που προσφέρθηκε στις τιµές των ανταλλακτικών και σε περίπτωση πάλι ισοδυναμίας 

υπερισχύουν οι λιγότερες ώρες εργασίας για τις ίδιες εργασίες και σε περίπτωση απόλυτης ισοδυναµίας  

διεξάγεται κλήρωση. 

Γενικότερα i) η μέση έκπτωση ανά κατηγορία και ii) το ποσοστό έκπτωσης των ανταλλακτικών iii) 

οι λιγότερες ώρες εργασίας για τις ίδιες εργασίες είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής  των 

συμμετεχόντων.. 

∆ιευκρινίζεται  ότι  στην  σύµβαση  που  θα  υπογραφθεί,  στην  έκδοση  των  σχετικών  

τιµολογίων  και  στη διαδικασία  πληρωµής του  παρόχου  θα  ισχύουν  οι ώρες εργασίας που 

προσέφερε και οι  επιµέρους εκπτώσεις  που  προσέφερε  σε  εργασία  και Ανταλλακτικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
Ο  

. 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του ή της 

συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο ∆ήµο εγγράφως ως εξής : 

α. Κατά  της  διακήρυξης  του    διαγωνισµού : 

Εντός του µισού του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης έως την ηµέρα 

διενέργειας του διαγωνισµού. Για  τον  καθορισµό της  προθεσµίας αυτής  συνυπολογίζονται  οι  

ηµεροµηνίες αποστολής  ή παραλαβής της πρόσκλησης και της διακήρυξης και της διεξαγωγής 

του διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από 

την Οικονοµική Επιτροπή που είναι αρµόδια για την εκτέλεση του διαγωνισµού και η σχετική 

απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από το διαγωνισµό. Οι 

ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα. της υπηρεσίας. 

β. Κατά  της  νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 

σε αυτόν : 

Μόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο 

της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση 
κατατίθεται κατά την διάρκεια του διαγωνισµού και  µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από 
την διεξαγωγή της δηµοπρασίας ή από   την ηµέρα ανακοίνωσης του  αποτελέσµατος του 
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή διαγωνισµού από την αρµόδια 

επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην  Οικονοµική 
Επιτροπή  η  οποία  τελικά  αποφασίζει.  Οι  ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση  της  σχετικής 
απόφασης µε φροντίδα της υπηρεσίας. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλους λόγους εκτός των προαναφεροµένων, δεν γίνονται  
δεκτές. 

Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον 

ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
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. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΩΝ 

∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η σύναψη συµβάσεων δηµοσίων υπηρεσιών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των οδηγιών 

2004/17/ΕΚ & 2004/18/ΕΚ  καθώς  και  των  αντιστοίχων  Π.∆/των  59/2007  &  60/2007  

διέπονται  από  τις  διατάξεις  του  Ν. 3886/2010 όσον αφορά την επίλυση των διαφορών και την 

δικαστική προστασία στη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων που 

διενεργούνται µε διεθνή διαγωνισµό. Σε διαφορές διεπόµενες από τον παρόντα νόµο δεν 

εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ή εσωτερικών κανονισµών που προβλέπουν την 

άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας 

διεξαγωγής δηµόσιων διαγωνισµών. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.3886/10 κάθε ενδιαφερόµενος δικαιούται να ζητήσει 

προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση παράνοµης πράξης της αναθέτουσας αρχής ή της 

υπογραφθείσας σύµβασης και επιδίκαση αποζηµίωσης  

Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3886/2010, 

από την επόµενη της κοινοποίησης στους ενδιαφερόµενους της πράξης που τους έβλαψε και εν 
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προκειµένω µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης ανάθεσης της σύµβασης στους συµµετέχοντες στο  διαγωνισµό και  µέχρι τη  σύναψη  

της  σύµβασης, ο  κάθε  ενδιαφερόµενος µπορεί να  ακολουθήσει  την διαδικασία που προβλέπεται 

στον Ν.3886/2010 και να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. 

Αν δεν κατατεθεί προσφυγή η διαδικασία ανάθεσης συνεχίζεται κανονικά. Αν κατατεθεί προσφυγή 

το αρµόδιο όργανο κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού αποφασίζει εντός 15 ηµερών 

επί της προσφυγής (αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη η προσφυγή θεωρείται ως 

απορριφθείσα) και ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων εντός 

προθεσµίας 10 ηµερών, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3886/2010, η οποία κωλύει τη σύναψη 

της σύµβασης, έτσι ώστε ακόµη και αν η Υπηρεσία σπεύσει, παρά τον νόµο, να συνάψει την 

σύµβαση να µην κωλύεται το δικαστήριο να εξετάσει την αίτηση του ενδιαφερόµενου (άρθρο 6 

του Ν. 3886/2010). Κατά τα λοιπά, δεν κωλύεται η πρόοδος της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός και 

αν το δικαστήριο ορίσει αλλιώς µε προσωρινή του διαταγή. 
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. 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Η απόφαση έγκρισης-κατακύρωσης του αποτελέσµατος  κοινοποιείται σε όλους στους 

διαγωνιζόµενους στο διαγωνισµό. 

 

Μετά τον, κατά νόµο υποχρεωτικό πριν τη σύναψή τους, προληπτικό έλεγχο 

νοµιµότητας των συµβάσεων (σύµφωνα µε το άρθρο 278 του Ν.3852/10) από τον 

Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για συµβάσεις από 100.000  €έως  500.000  € 

χ(ωρίς  ΦΠΑ)  προσκαλείται  (µε  αποστολή  ανακοίνωσης  µε  την  εγκριτική  του αποτελέσµατος 

του διαγωνισµού απόφαση) ο µειοδότης-πάροχος (ή οι πάροχοι ανά κατηγορία) στον οποίο έγινε η 

κατακύρωση και ανάθεση της εργασίας, να προσέλθει σύµφωνα και µε τους χρονικούς 

περιορισµούς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 των παρόντων όρων και σύµφωνα και µε τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Π.∆.28/80, σε προθεσµία όχι µικρότερη των πέντε (5) ηµερών και όχι 

µεγαλύτερη των δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής   της   πρόσκλησης-

κοινοποίησης   της   απόφασης,   για   την   υπογραφή   της   σχετικής   σύµβασης, 

προσκοµίζοντας και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Εάν δεν προσέλθει µέσα σε αυτές τις προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή 
αν δεν προσκοµίσει την  απαιτούµενη εγγύηση, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι 

προβλεπόµενες από το άρθρο 26 του Π.∆. 28/80 κυρώσεις, εκτός εάν αυτό συνέβη µε 

ευθύνη του ∆ήµου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στη σύµβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα 

συµβατικά στοιχεία : 

α. Η παρούσα  διακήρυξη 

β. Η Τεχνική  Έκθεση 
γ. Η οικονοµική προσφορά και η συνολική προσφορά του παρόχου της υπηρεσίας µε όλα τα 

τεχνικά και λοιπά στοιχεία. 

Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και µε τα τεύχη 

που τυχόν την συνοδεύουν. 

Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Τίθεται σε 

ισχύ µε την υπογραφή του συµφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθηµερόν στο πρωτόκολλο του 

∆ήµου. 

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προκήρυξη µε τα 

αποτελέσµατα της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης το αργότερο 48 ηµέρες µετά τη 

σύναψη της σύµβασης. 
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Ο  
. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Πριν  από  την  υπογραφή  της  σύµβασης ο  πάροχος (ή  οι  πάροχοι  ανά  κατηγορία)  στον  

οποίο  έγινε  η κατακύρωση και ανάθεση της εργασίας, οφείλει να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης. Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν όλοι οι 

προαναφερόµενοι στο άρθρο 8 όροι, εκτός του ποσοστού και του χρόνου ισχύος. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς 

Φ.Π.Α.) της οµάδας  του  προϋπολογισµού µελέτης που ανακηρύχθηκε µειοδότης, µη 
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συνυπολογιζοµένης της εκπτώσεως που επιτεύχθηκε κατά την δηµοπρασία. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να καλύπτει όλη τη διάρκεια της 

σύµβασης (18 µήνες) καθώς   και   ολόκληρο  τον  χρόνο  εγγύησης  καλής  
εκτέλεσης  των  εργασιών  και  λειτουργίας  των ανταλλακτικών,  όπως αυτός 

ορίστηκε από τον πάροχο µε την υποβολή της προσφοράς του (min 12µήνες), 
ήτοι θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον  30 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, µετά την λήξη του ανωτέρω χρόνου, επιστρέφεται στον 

πάροχο. 
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. ΧΡΟΝΟΣ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

 

Ο χρόνος εγγύησης για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την καλή λειτουργία των 

χρησιµοποιούµενων ανταλλακτικών,  µετά  την  πάροδο  του  οποίου  διενεργείται  η  οριστική  

παραλαβή,  καθορίζεται  από  τον προσφέροντα µε την υποβολή της προσφοράς του και δεν 

µπορεί να είναι µικρότερος του ενός έτους από την ηµεροµηνία εκτέλεσης της εργασίας ή της 

τοποθέτησης του ανταλλακτικού. 

Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος ο πάροχος οφείλει, ύστερα από σχετική 
ειδοποίηση της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου, να επανορθώνει το συντοµότερο δυνατό (το 

χρονικό διάστηµα θα ορίζεται για κάθε επισκευή µετά από συµφωνία µε την υπηρεσία και θα 

εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής) µετά την ειδοποίηση  της υπηρεσίας, κάθε 
βλάβη ή κακοτεχνία που παρουσιάζεται και οφείλεται σε κακή ποιότητα εργασιών ή σε αστοχία 

υλικού και όχι σε φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση ή 
κακή συντήρησή του. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτηµα που έχει υποστεί φθορά 

ή βλάβη που δεν  οφείλεται  στους  προαναφερθέντες  λόγους,  σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  

από  την  Υπηρεσία  ότι  η ποιότητα  του  ανταλλακτικού  δεν  ανταποκρινόταν  στις  συµβατικές  

τεχνικές  προδιαγραφές  ή  παρουσίαζε ελαττώµατα. 

Σε περίπτωση που ο παροχος δεν συµµορφωθεί µε την ειδοποίηση της Υπηρεσίας ή δεν 

ενεργήσει εντός της οριζόµενης προθεσµίας) εφαρµόζονται τα σχετικά των άρθρων 22 & 25 

των παρόντων όρων διακήρυξης και επιβάλλονται στον πάροχο οι νόµιµες κυρώσεις σύµφωνα µε 

την ισχύουσα νοµοθεσίας. 
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. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

 

Οι ποσότητες των εργασιών µπορούν να αυξηθούν κατά 50% σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 41 παρ. 3 του Π.∆. 28/80 και ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επί πλέον 

εργασίες χωρίς αντίρρηση. Επίσης η ποσότητα της εργασίας µπορεί να µειωθεί κατά 30%. 

 

ΑΡΘΡΟ 22
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. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΠΑΡΟΧΟΥ 

 

Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την παροχή των υπηρεσιών επιλύονται σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στον Ν.3463/06 άρθρο 273, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ.7 του Ν.3536/07. 

Αν ο ανάδοχος-πάροχος της εργασίας δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συµµορφώνεται προς τις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  την  κείµενη  νοµοθεσία  και  τις  
υποδείξεις  της  αρµόδιας  Υπηρεσίας κηρύσσεται  έκπτωτος και διατάσσεται η παύση των 
εργασιών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 50 του Π.∆.28/80. 
 

ΑΡΘΡΟ 23 . ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ -  ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Οι πάσης φύσεως φόροι, δασµοί, τέλη, κρατήσεις και εισφορές υπέρ του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και 

Κοινοτήτων ή τρίτων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ισχύουσα κατά τις κείµενες διατάξεις την 

ηµέρα της ∆ηµοπρασίας βαρύνουν τον πάροχο της εργασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο. 

Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο αναδειχθείς πάροχος της εργασίας 

βαρύνεται µε τις δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 

των όρων διακήρυξης. Η πληρωµή της αξίας της προσφερόµενης εργασίας και των 

ανταλλακτικών θα γίνεται από τον ∆ήµο σε ΕΥΡΩ,  τµηµατικά, µε  την  έκδοση  των  

αντιστοίχων  χρηµατικών  ενταλµάτων  πληρωµής  στο  όνοµα  του δικαιούχου,  σύµφωνα  µε  

το  άρθρο  59  του  Π.∆.28/80  και  σύµφωνα  µε  την  ισχύουσα  νοµοθεσία  "περί οικονοµικής 

διοικήσεως και λογιστικού των δήµων και κοινοτήτων" ως προς την έκδοση του τιµολογίου και 
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την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωµής στο λογιστήριο του ∆ήµου. 

 

ΑΡΘΡΟ 24
Ο  

. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Μετά  την  πάροδο  του  οριζόµενου  στο  άρθρο  20  των  παρόντων  όρων  διακήρυξης  

χρόνου  εγγύησης διενεργείται η οριστική παραλαβή από επιτροπή, συγκροτηθείσα σύµφωνα 

µε τα άρθρα 66 και 67 του Π.∆.28/80, η οποία συντάσσει και υπογράφει και το σχετικό-οριστικό 

πρωτόκολλο παραλαβής. 

 

ΑΡΘΡΟ 25
Ο  

. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Οι µειοδότες δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρµολόγηση των προς επισκευή 

µερών, στην διάγνωση  βλαβών,  στην  αποξήλωση  ανταλλακτικών,  στη  λήψη  απόφασης  

για  την  επισκευή,  στην εφαρµογή  νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρµολόγηση των 

προς επισκευή µερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύµφωνη γνώµη 

της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

2. Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισκευή – συντήρηση όλων των οχηµάτων-
µηχανηµάτων της µελέτης είναι η ακόλουθη : 

    Το  Γραφείο  κινήσεως  της  Υπηρεσίας  εκδίδει  «δελτίο  ή  εντολή  τεχνικής  

επιθεωρήσεως  και επισκευής οχήµατος» στο οποίο θα αναγράφεται περιληπτικά 

το είδος της συντήρησης ή επισκευής και αν είναι δυνατόν, και οι αναγκαίες εργασίες 

και ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν και το οποίο δελτίο αποτελεί ουσιώδες 

δικαιολογητικό της εκάστοτε πραγµατοποιούµενης δαπάνης και πρέπει να παραδίδεται   

στην   Επιτροπή   Συντηρήσεως   και   Επισκευής   της   Υπηρεσίας,   η   οποία   και   θα 

επιλαµβάνεται για την προώθηση του αιτήµατος µε έντυπο σήµα στο αντίστοιχο ιδιωτικό 

συνεργείο. 

    Το ιδιωτικό συνεργείο (πάροχος) υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από 

το έντυπο σήµα της  εντολής  επιθεώρησης της Υπηρεσίας να προβεί στις πρέπουσες 

ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρησή  του  οχήµατος, τον  εντοπισµό της  βλάβης  

και  τον  προσδιορισµό των  απαιτούµενων εργασιών, εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών. 

    Στη  συνέχεια  υποχρεούται  να  εκδώσει  «∆ελτίο  Τεχνικής  Επιθεώρησης  

και  Επισκευής  του Οχήµατος» µε τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά 
τον έλεγχο του αυτοκινήτου, όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες 
συντήρησης που απαιτούνται (ανάλυση σε ώρες εργασίας και συνολική 
δαπάνη), καθώς και τα εξαρτήµατα, ανταλλακτικά κλπ που θα 
χρησιµοποιηθούν µε τις αντίστοιχες δαπάνες. 

Το ∆ελτίο  αυτό διαβιβάζεται αυθηµερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο από τον 

Μηχανοτεχνίτη και έγκριση από τον αρµόδιο Προϊστάµενο για την επισκευή ή 

συντήρηση. 

    Κατόπιν  της  έγκρισης  του  ∆ελτίου  της  Τεχνικής  Επιθεώρησης,  ο  πάροχος  

υποχρεούται  να επισκευάσει το όχηµα ή να αντικαταστήσει εξαρτήµατά κλπ µε 

χρήση νέων ανταλλακτικών εντός του  επόµενου  48ώρου  (εκτός  αν  αυτό  θα  

πρέπει  να  παραγγελθεί  από  το  εξωτερικό  και  στην περίπτωση  αυτή ο χρόνος 

παράδοσης θα πρέπει να έχει καθοριστεί µε υπεύθυνη δήλωση κατά την κατάθεση των 

δικαιολογητικών µε την προσφορά του διαγωνιζόµενου και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

τις δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες) και να συντάξει το «∆ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ», µε αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της 

γενοµένης συντηρήσεως (ανάλυση σε ώρες εργασίας και συνολική δαπάνη) 

καθώς και των ανταλλακτικών που χρησιµοποιήθηκαν µε την αντίστοιχη 

δαπάνη τους. 

    Θα συντάσσεται, εφόσον το θεωρεί σκόπιµο η υπηρεσία σε κάθε περίπτωση επισκευής ή 

συντήρησης, Τεχνική Έκθεση, η οποία θα προσυπογράφεται από τον παρόχο και την 

αρµόδια Υπηρεσία και στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά : 

⇒ η αρχική διάγνωση της βλάβης, έτσι όπως αυτή συνοδεύει το προς επισκευή 

µηχανικό µέρος από το ∆ηµοτικό Συνεργείο  

⇒ η ακριβής διάγνωση της βλάβης, έτσι όπως αυτή διαπιστώνεται από τον πάροχο και 

την αρµόδιαΥπηρεσία κατά τον λεπτοµερή έλεγχο του µηχανικού µέρους 

⇒ οι αιτίες που προκάλεσαν  τη βλάβη 

⇒ Η προτεινόµενη λύση αποκατάστασης της βλάβης µε έµφαση στην αντικατάσταση 
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ή επισκευή των διαφόρων υποσυνόλων που απαρτίζουν το εκάστοτε µηχανικό µέρος 

⇒ οι  εργασίες  που  έγιναν  έτσι  όπως  αυτές  προβλέπονται  από  τα  τεχνικά  

εγχειρίδια  του κατασκευαστή, και η ανάλυσή τους ανά ώρα εργασίας 

⇒ τα ανταλλακτικά που χρησιµοποιήθηκαν λεπτοµερώς, µε έµφαση στο αν είναι τα 

γνήσια, που προτείνονται από τον κατασκευαστή ή από τους κατασκευαστές τους για 

τον σκοπό για τον οποίο χρησιµοποιούνται 

⇒ ή εναλλακτικά, στην περίπτωση κατά την οποία τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά 

δεν είναι τα γνήσια που προτείνει ο κατασκευαστής θα δικαιολογείται η επιλογή τους από 

τον πάροχο. 

3. Επισηµαίνεται ότι ο ∆ήµος : 

- έχει τη δυνατότητα, απευθυνόµενος στον επίσηµο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του 

εκάστοτε τροχαίου υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή, να εξετάζει 

την ορθότητα των προτεινόµενων κάθε φορά εργασιών, την καταλληλότητα των 

προτεινόµενων ανταλλακτικών έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και 

λειτουργίας του συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και µέσα στα πλαίσια των 

προδιαγραφών της λειτουργία του τροχαίου υλικού του. 

- διατηρεί το δικαίωµα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόµενων τιµών, είτε 

αρχικά είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύµβασης  

- δύναται, µετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον πάροχο σε 

συνεργασία µε την οριζόµενη από το ∆ήµο Υπηρεσία και τη σύνταξη του ∆ελτίου Τεχνικής 

Επιθεώρησης Οχήµατος µετά ή άνευ ανταλλακτικών από τον πάροχο, να αποφασίσει να 

µην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει στον ανάδοχο την 

αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, αφού ο ανάδοχος  

παραδώσει στον ∆ήµο το ελεγµένο µηχανικό µέρος στην   κατάσταση στην οποία το 

παρέλαβε. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις 

συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εµφανίζονται ελαττώµατα κλπ ο πάροχος είναι 
υποχρεωµένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, και 
εάν δεν συµµορφωθεί µε αυτό εντός οριζόµενης από την Υπηρεσία προθεσµίας ή  παρέλθει η 

παραπάνω προθεσµία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο ∆ήµος  µπορεί  
να αγοράσει τα καταστραφέντα ή ελαττωµατικά υλικά απ' ευθείας από το εµπόριο, να 
επισκευάσει το  ελαττωµατικό µέρος και να χρεώσει την αξία του τιµολογίου στον πάροχο µε 
κράτηση από τον λογαριασµό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

4. Ο  πάροχος  είναι  υποχρεωµένος  να  λάβει  τα  κατάλληλα  µέτρα για  τη  µεταφορά  και  

παράδοση  των αντίστοιχων µηχανικών µερών στην περίπτωση που το προς επισκευή 

εξάρτηµα αποσυναρµολογηθεί εντός του δηµοτικού συνεργείου επισκευής οχηµάτων. 

5. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή 

άλλου µέχρι παράδοσης αυτών. 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ισχύουν 

κάποιοι από τις παραπάνω προϋποθέσεις ο ∆ήµος µπορεί να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο. 
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.   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ   ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ   –   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   ΟΧΗΜΑΤΩΝ   

- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 
Οι κυριότερες εργασίες οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά το τρέχον έτος και έως τη λήξη της 

σύµβασης 

και οι οποίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους αφορούν 

προαναφερόμενες εργασίες στον πίνακα του προϋπολογισμού. 
 
Παρακάτω δίδονται οµαδοποιηµένες ενδεικτικά οι κυριότερες εργασίες κα ι  ο ι  ώρες  που 

απα ιτούντα ι  και  που τυχόν θα προκύψουν ανά είδος επισκευής. 

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 την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο πάροχος της υπηρεσίας στο έντυπο της 
προσφοράς του και για τις υπόλοιπες ακόλουθες εργασίες. 
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ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / 
ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

 
   ΟΧΗΜΑΤΑ 

 

 
ΦΟΡΤΗΓΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
Κ.Λ.Π. 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΚΥΚΛΑ – ΤΡΙΚΥΚΛΑ 

       ≤ 3,5 tn 
   ΜΕΣΑΙΑ  
      ≤ 5tn 

ΜΕΓΑΛΑ 
≥5 tn 

≤ 100hp ≥100hp  

1. Συντήρηση και επισκευή κινητήρων   

1) Ρεκτιφιέ στροφάλου 

 
4h 4h 6h 4h 6h - 

2) Εφαρµογή κουζινέτων 2h 2h 4h 2h 4h - 

3) Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 

 
3h 4h 5h 4h 5h - 

4) Πλάνισµα καπακιού 

 
3h 4h 5h 4h 5h - 

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 4h - 

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 - 

  Αλλαγή αντλίας νερού 

 
1h 2h 3h 2h 3h - 

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

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 - - - - 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 - 

2. Συντήρηση και επισκευή κιβωτίων ταχυτήτων  

1) Αλλαγή φουρκέτες, 

συγχρονιζέ, ρουλεμάν, 
8h 15h 15h 15h 15h - 
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γραναζιών 

2) Επισκευή αργό γρήγορο 

(fuller) 

- 8h 12h 8h 12h - 

3) 

Φλάντζες τσιµούχες 

 
- 5h 6h 5h 6h - 

4) Πρωτεύων-Δευτερεύων-

Ενδιάμεσος άξονας 
8h 10h 10h 10h 10h - 

5) Σταυροί ταχυτήτων 5h 7h 11h 7h 11h - 

3. Συντήρηση και επισκευή συµπλέκτη  

1) Επισκευή άνω τρόµπας 

συµπλέκτη 
2h 3h 4h 3h 4h - 

2) Επισκευή κάτω τρόµπας 

συµπλέκτη 
2h 3h 4h 3h 4h - 

3) Αλλαγή σετ δίσκου, πλατώ, 

ρουλεµάν 

 

5h 7h 9h 7h 9h - 

4) Αντικατάσταση ζεύγη 

φερµουίτ 

 

2h 4h 4 h 4h 4h - 

5) Επισκευή δίσκου 2h 3h 4h 3h 4h - 

6) Επισκευή πλατώ 3h 3 h 5h 3 h 5h - 

7) Αλλαγή φυσούνας 

 
3h 4h 5h 4h 5h - 

4. Συντήρηση και επισκευή αναρτήσεων (σούστες , αποσβεστήρες κραδασµών)   

1) Αλλαγή αµορτισέρ 5h 5h 6h - - - 

2) 
Αλλαγή –επισκευή σούστες 

 
4h 5h 7h - - - 

3) Αλλαγή µπρακέτα 3h 4h 5h 4h 5h - 

4) 
Αλλαγή σινεµπλόκ 

 
2h 3h 5h - - - 

5) Αλλαγή κόντρες κλπ. 3h 4h 6h 4h 6h - 

5. Συντήρηση και επισκευή εµπρόσθιου συστήµατος   
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1) 

 

Ακραξόνιο-Πείρος 

Ακραξονίου - Ρουλεµάν 

πείρων ακραξωνίων 

 

5h 6h 8h 6h 8h - 

2) 

Ρουλεµάν - Τσιµούχες 

µουαγιέ, Ροδέλες, Ροδέλες 

µεταλλικές 

 

 

 

3h 4h 6h 4h 6h - 

3) 
Αλλαγή ακρόµπαρα µικρής – 

µεγάλης µπάρας 
2h 3h 4h 4h 6h - 

4) 

Έλεγχος – επισκευή 

µηχανισµού διεύθυνσης 

(μηχανικός) 

2h 3h 5h 4h 6h - 

5) 

Έλεγχος – επισκευή 

υδραυλικής αντλίας τιµονιού 

 

5h 6h 8h 6h 8h - 

6) 
Έλεγχος – επισκευή 

υδραυλικού ατέρμονα τιµονιού 
6h 7h 10h 7h 10h - 

7) 
Αντικατάσταση αντλίας 

τιμονιού 
3h 4h 5h 4h 5h - 

8) 

Έλεγχος – αλλαγή µαρκούτσια 

πιέσεως 

 

2h 3h 4h 3h 4h - 

6. Συντήρηση και επισκευή αεροσυµπιεστών   

1) Στρόφαλος, Ρουλεµάν, 

Eλατήρια κόφλερ ( σετ), 

Δακτυλίδια, Μπιέλες, Σετ 

ελατήρια, Σετ φλάντζες 

3h 5h 6h 5h 6h - 

2) Αντικατάσταση σκάστρα 

κοφλέρ 
2h 3h 4h 4h 5h - 

3) Σετ κοφλέρ φλάντζες 

κεφαλής 
1h 2h 3h 2h 3h - 

4) Βαλβίδα κόφλερ 1h 2h 3h 2h 3h - 

7. Συντήρηση και επισκευή διαφορικού   

1) Επισκευή – αντικατάσταση 

πηνίο κορώνα ρουλεµάν 
8h 10 15h 10h 15h - 
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2) Επισκευή – αντικατάσταση 

µειωτήρων – ηµιαξονίων 
5h 6h 8h 6h 8h - 

3) Φλάντζες τσιµούχες 3h 4h 5h 4h 5h - 

8. Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συστημάτων   

1) Γενική επισκευή µίζας 

 
4h 4h 5h 4h 5h 1h 

2) Αλλαγή µίζας 

 
3h 3h 4h 3h 4h 1h 

3) Γενική επισκευή και έλεγχος 

δυναµό – αυτοµάτου 
3h 4h 5h 4h 5h 1h 

4) Αλλαγή δυναµό 

 
2h 2h 3h 2h 3h 1h 

5) Έλεγχος και επισκευή 

φωτισμού 

 

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

6) Αλλαγή φαναριού ¼ h ½ h ½ h ½ h ½ h ¼ h 

7) Αλλαγή φάρου ¼ h ½  h ½ h ½ h ½ h ¼ h 

8) Αντικατάσταση  μπαταριών ½ h ½ h ½ h ½ h ½ h ¼ h 

9. Συντήρηση και επισκευή καµπίνας 
  

1) Αντικατάσταση αµορτισέρ 

κουβουκλίου 

 

2h 3h 4h - - - 

2) Αντικατάσταση µπουκάλας 

ανύψωσης 

 

1h 2h 3h - - - 

3) Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή 

υδραυλικής αντλίας 

ανύψωσης 

 

1h 1h 1h - - - 

4) Aντικατάσταση  ταπετσαρίας 

οροφής καµπίνας 

 

2h 2h 2h 2h 2h - 

5) Αντικατάσταση ταπετσαρίας 

θυρών και πίσω µέρους 

καµπίνας 

2h 2h 2h 2h 2h - 
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6) Αντικατάσταση πατώµατος 

καµπίνας 

 

2h 2h 2h 2h 2h - 

7) Επισκευή συστήµατος 

άρθρωσης καµπίνας στο σασί 

 

3h 5h 6h - - - 

8) Επισκευή καθισµάτων αέρος 

 
2h 3h 4h 3h 4h - 

9) Αλλαγή αφρολέξ , τελάρων , 

ελατηρίων και ταπετσαρίας 

κατά περίπτωση 

 

4h 5h 7h 5h 7h - 

10) Επισκευή µηχανισµού βάσης 

καθίσµατος 

 

4h 5h 6h 5h 6h - 

11) Αντικατάσταση εµπρόσθιου 

υαλοπίνακα 

 

2h 2 h  3 h 2 h 3 h - 

12) Αντικατάσταση υπολοίπων 

υαλοπινάκων 

 

2h 2h 3h 2h 3h - 

13) Επισκευή αρθρώσεων θυρών 2h 2h 2h 2h 2h - 

14) Αντικατάσταση µηχανισµών 

ανύψωσης παραθύρων 
3h 3h 4h 3h 4h - 

15) Αντικατάσταση µηχανιςµού 

ασφάλισης θυρών 

 

3h 3h 5h 3h 5h - 

16) Τσιµούχες στεγανοποίηση 1h 1h 1h 1h 1h - 

17) Καθαρισµός καµπίνας, 

καθίσµατα, ταπετσαρίες, 

πλαστικά µέρη. 

1h 1h 2h 1h 2h - 

10.  Επισκευή συστήματος εξαγωγής καυσαερίων   

1) Αλλαγή καζανάκι εξάτμισης 5h 5h 7h 5h 7h - 

2) 
Αλλαγή σπιράλ εξάτμισης 2h 3h 4h 3h 4h 

- 
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11.  Επισκευή ελαστικών 

1) Επισκευή ελαστικού με 

μασόν 
1/2h 1/2h 1h 1h 1h 1/2h 

2) Αντικατάσταση αεροθαλάμου 

ελαστικού δικύκλου 
- - - - - 0,5h 

3) Υπηρεσία κινητού 

συνεργείου στον τόπο βλάβης 

για όλα τα οχήματα (ανά 

χιλιόμετρο) 

1h 1h 1h 1h 1h 1h 

4) Αντικατάσταση βαλβίδας ½ h ½ h ½ h ½ h ½ h ½ h 

5) Ξεμοντάρισμα- Μοντάρισμα 

ελαστικού φορτηγού 
½ h ½ h 1h ½ h 1h ½ h 

12. Συντήρηση και επισκευή συστήματος πέδησης 

  

1) Έλεγχος δικτύου αέρος 1h 1h 1h 1h 1h - 

2) Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 1h 1h 1h 1h 1h - 

3) Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες 

τροχών 
2h 2h 3h 2h 3h - 

4) Έλεγχος – αλλαγή 

ρεγουλατόρων φρένων 
3h 3h 4h 3h 4h - 

5) Έλεγχος – τορνίρισµα 

ταµπούρων 
2h 2h 4h 2h 4h - 

6) Έλεγχος –αλλαγή σιαγώνων 

φερµουίτ εμπρόσθιων τροχών 
3h 4h 5h 4h 5h - 

7) Έλεγχος –αλλαγή σιαγώνων 

φερµουίτ οπίσθιων τροχών 
3h 4h 5h 4h 5h - 

8) Λίπανση – αντικατάσταση 

ενός ρουλεµάν 
1h 2h 3h 2h 3h - 

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

10) Εξαγωγή και επισκευή 

παντόφλας φρένων 
2h 3h 4h 3h 4h - 

11) Αντικατάσταση τακάκια 

εμπρόσθιων τροχών 
1h 2h 3h 2h 3h 1h 

12) Αλλαγή δύο ταμπούρων 3h 3h 5h 3h 5h 1h 

13) Αλλαγή 4 ελατηρίων 

σιαγώνων 
2h 3h 4h 3h 4h 1h 

14) Αλλαγή 2 δισκόπλακων 2h 3h 4h 3h 4h 1h 

13. Συντήρηση και επισκευή συσκευής ταχογράφου   
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1) Εξαγωγή επισκευή και 

επανατοποθέτηση 

ταχογράφου 

2h 3h 4h 3h 4h - 

2) Επισκευή γραφίδας 3h 3h 4h 3h 4h - 

3) Έλεγχος και έκδοση 

βεβαίωσης καλής λειτουργίας 

ταχογράφου για χρήση ΚΤΕΟ 

2h 2h 2h 2h 2h - 

14.  Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών   

1) Αντικατάσταση ενός 

ελαστικού σωλήνα υψηλής 

πίεσης υδραυλικού λαδιού 

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

2) Αντικατάσταση αντλίας 

υδραυλικών λαδιών 
3h 4h 5h 5h 5h - 

3) Αλλαγή στεγανών πόρτας 3h 5h 6h - - - 

4) Αντικατάσταση κοχυλιού  

μύλου 
- 7h 8h - - - 

5) Αντικατάσταση ηλεκτρικού 

διακόπτη 
1h 1h 1h - - - 

6) Τοποθέτηση ανυψωτικού 

μηχανισμού για κάδους σε 

απορριμματοφόρο τύπου 

μύλος (μπουκάλας – 

βραχίονος) 

2h 3h 5h - - - 

7) Αλλαγή άξονα μετάδοσης 

κίνησης 
3h 3h 3h 3h 3h - 

8) Αλλαγή υδραυλικών λαδιών 

και φίλτρων 
2h 2h 3h 3h 3h 1h 

9) Αλλαγή ελαστικών βάσεων 

σκελετού 

 
2 3    

15.  Εργασία πλυσίματος και λίπανσης οχημάτων 

  

1) Πλύσιμο και λίπανση 

απορριμματοφόρων μεγάλου 

μεγέθους 

-  1  h - - - 

2) Πλύσιμο και λίπανση 

απορριμματοφόρων μικρού 

μεγέθους 

-  1/2 h  - - - - 

3) Πλύσιμο και λίπανση 

ανατρεπόμενων φορτηγών 
1/2h 1/2  h 1  h - - - 

4) Πλύσιμο και λίπανση 

Σαρώθρου μικρού 
  - ½ h  - 
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5) Πλύσιμο και λίπανση 

Σαρώθρου μεγάλου 
- - - - 1 h - 

6) Πλύσιμο και λίπανση 

επιβατηγών 
1h - - - - - 

7) Πλύσιμο και λίπανση 

ημιφορτηγών 
½ h - - - - - 

8) Πλύσιμο δικύκλου      ½ h 

9) Εξωτερικό πλύσιμο 

απορριμματοφόρων μεγάλου 

μεγέθους 

  1/2 h    

10) Εξωτερικό πλύσιμο 

απορριμματοφόρων μικρού 

μεγέθους 

 ½ h     

11) Εξωτερικό πλύσιμο 

ανατρεπόμενων φορτηγών 
  ½ h    

12) Εξωτερικό πλύσιμο 

Σαρώθρου μικρού 
   ½ h   

13) Εξωτερικό πλύσιμο 

Σαρώθρου μεγάλου  
    1/2h   

16. Εργασίες Φανοποιϊας- βαφής   

1) Αντικατάσταση καθρέπτη με 

μπράτσο 
½ h ½ h ½ h ½ h ½ h - 

2) Αντικατάσταση ντίζας και 

χειρολαβής πόρτας 
1h 1h 1h 1h  1h - 

3) Αντικατάσταση καθίσματος 

οδηγού 
1h 1h 1h 1h 1h - 

4) Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ 

επιβατηγού 
1h - - - - - 

5) Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ 

φορτηγού 
- 2h 2h - - - 

6) Αλλαγή παρμπρίζ 

μηχανήματος έργου 
- - - 2h 2h - 

7) Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ 

επιβατηγού 
1h - - - - - 

8) Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ 

φορτηγού 
- 1h 1h - - - 

9) Αλλαγή προφυλακτήρα 

διαιρούμενου 
1h 2h 2h - - - 

10) Αλλαγή προφυλακτήρα 1h 2h 2h - - - 

11) Αλλαγή σκαλοπατιού 

καμπίνας 
1h 1/2h 1/2h - - - 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

                
   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ       ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 
1. Αποστολοπούλου Μαρία      1. Παραμπάτη Αικατερίνη 
2. Δεληγιώργη Αγγελική      2. Αργυρόπουλος Παναγιώτης 
3. Μπακάμη Δήμητρα      3. Ορτεντζάτου Άννα 
 

 
  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 17/2012 

 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ Χανακούλας Αθανάσιος 

 Λάβδα Ελένη 
Ακριβές Απόσπασμα Βακιρτζή Τιτίκα 

Από το πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 2 Φεβρουαρίου 
2012. 

Ψυχικό, 08-02-2012 

Κομνηνού-Κούμπα Άννα 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
  

  

  
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ  

 

12) Αλλαγή γρύλου τζαμιού 1h 1 h 1 ½ h 1h 1 ½ h - 

13) Βαφή φτερών αυτοκινήτου 4h 4h 5h 4h 5h - 

14) Βαφή πόρτας φορτηγού 3h 3h 4h 3h 4h - 

15) Επισκευή κλειδαριάς 1h 1h 11/2h 1 1/2h 1 1/2h - 

16) Κατασκευή ταπετσαρίας 

καθίσματος 
3h 3h 4h 3h 4h 

- 
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