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      ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ                                              

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

                                   

ΑΠΟΦΑΗ: 438 

Απφ ην πξαθηηθφ 30
εο

/2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.                     

                       Πεξίιεςε                                           

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηε έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο, ηεο αλάιεςεο πνιπεηνύο ππνρξέσζεο, 

ηελ ςήθηζε θαη δηάζεζε πίζησζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «πληεξήζεηο 

θαη επηζθεπέο κεηαθνξηθώλ κέζσλ εηώλ 2017-2019». 

 

ην ρεκαηάξη ηελ 26
ε 

ΗΟΤΛΗΟΤ 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 κ.κ., ζην ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 12223/21-07-2017 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο (Γεκάξρνπ Σαλάγξαο). 

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζχλνιν επηά κειψλ παξφληα ήηαλ έμη κέιε: 

 

            Παξφληεο                                                              Απφληεο 

1.- Πεξγάιηαο Βαζίιεηνο (Πξφεδξνο)                1. Κακπηψηνπ – Ληάπε Γεσξγία 

2.- Αλαζηαζίνπ Ησάλλεο 

3.- Αλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλνο     

  4-  Γθίλεο Ησάλλεο 

  5.- Παπαζαλαζίνπ – Λαςάλεο Κσλζηαληίλνο 

  6.- Πέηξνπ Υξήζηνο 

 

             ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Πίθνπ Δπαγγειία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (4ν) ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, εμαηηίαο ηνπ επείγνληνο, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε επίζπεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

ππεξεζίαο κε ηίηιν: «πληεξήζεηο θαη επηζθεπέο κεηαθνξηθψλ κέζσλ εηψλ 2017-2019». 

 

Καηφπηλ θάιεζε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. 

12535/27-07-2017 
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Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή , ύζηεξα από ηα παξαπάλσ  

απνθαζίδεη νκόθσλα  

θαη εγθξίλεη ην “θαηεπείγνλ” ηνπ ζέκαηνο  

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο είπε ηα εμήο: 

 

Με ηελ αξηζκ. 189/2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ απνθαζίζηεθε ε αλαγθαηφηεηα ηεο αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: 

«πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ πξνυπνινγηζκνχ 428.544,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ δηεζλνχο 

αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη 

ηηκήο. 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ ππ‟ αξηζκ. πξση. 10732/30-06-2017  εγγξάθνπ ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ην Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο ζπλέηαμε ηελ ππ‟ αξηζκ. 29/2017 ηερληθή έθζεζε πνπ αθνξά ζηελ αλάζεζε εξγαζηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη 

απνθαηάζηαζε έθηαθησλ βιαβψλ ησλ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ 

αληαιιαθηηθψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαζψο θαη φισλ ησλ παξειθφκελσλ απηψλ. Ζ δηάξθεηα παξνρήο ησλ 

δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη ζηνπο είθνζη ηέζζεξεηο κήλεο (24) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.   

θαη αλ ζεσξείηαη θαηάηκεζε ε εξγαζία θαη ζπληήξεζε   

 

C.P.V.: 50110000-9 (Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη παξεπφκελνπ εμνπιηζκνχ)  

ηελ Γ/λζε Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ δελ ππάξρεη Γξαθείν πληήξεζεο Απνξξηκκαηνθφξσλ θαη Μεραλεκάησλ θαη επνκέλσο δελ 

ζηειερψλεηαη  απφ ππαιιήινπο κε ζρεηηθή εηδηθφηεηα θαη νχηε δηαζέηεη ηνλ ειάρηζην απαξαίηεην ηερληθφ εμνπιηζκφ ψζηε λα κπνξεί λα 

επηζθεπάδεη νρήκαηα ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ πνπ δηαζέηεη ν δήκνο. Δίλαη αλαγθαίν ινηπφλ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαζέηεη ν δήκνο λα αλαηεζεί ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπο ζε ηδησηηθά ζπλεξγεία. 

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζα είλαη δηεηήο θαη ζα αθνξά ζηελ ηαθηηθή πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο βιάβεο πνπ 

ζα παξνπζηάζνπλ ηα νρήκαηα ελψ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά ηα νπνία δελ επηηξέπεηαη ηα λα μεπεξάζνπλ ην 49% 

ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο κειέηεο νχησο ψζηε ε ζχκβαζε λα λνείηαη σο ζχκβαζε ππεξεζηψλ.  

Δπεηδή ε παξνρή ππεξεζηψλ πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο βιάβε, ην ηηκνιφγην ηεο κειέηεο δε δχλαηαη λα θαζνξίζεη πνζφηεηεο βιαβψλ. 

Ο εβδνκαδηαίνο έιεγρνο θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ κηθξψλ βιαβψλ ζα γίλεηαη απφ ηνπο παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ ζην ρψξν επηζθεπψλ ηνπ 

Γήκνπ, ελψ ε ζπληήξεζε θαη ε απνθαηάζηαζε κεγαιχηεξσλ βιαβψλ ζα γίλνληαη ζην ζπλεξγείν ησλ παξφρσλ ησλ ππεξεζηψλ. ε πεξίπησζε 

έθηαθησλ βιαβψλ ην φρεκα ζα κεηαθέξεηαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνο επηζθεπή. 

Ζ εθηίκεζε ησλ ηξερνπζψλ βιαβψλ, ε ειηθία, ην ηζηνξηθφ θαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ θάζε νρήκαηνο είλαη νη παξάγνληεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην 

κεληαίν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο, ψζηε λα πξνθχςεη ν ηειηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ εξγαζηψλ.  
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Ζ δαπάλε γηα ηελ  ζχκβαζε ζα  βαξχλεη ηνπο  Κ.Α. : 02.10.6263.02, 02.20.6263.02, 02.25.6263.02, 02.30.6263.02, 02.35.6263.02, 

02.70.6263.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 κε πνζφ 180.000,00 επξψ αληίζηνηρα ,  θαη ηνπο νηθείνπο  Κ.Α. 02.10.6263.03, 

02.20.6263.03, 02.25.6263.03, 02.30.6263.03, 02.35.6263.03, 02.70.6263.03 πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 κε πνζφ 180.000,00 

€ θαη Κ.Α. 02.10.6263.04, 02.20.6263.04, 02.25.6263.04, 02.30.6263.04, 02.35.6263.04, 02.70.6263.04, πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2019  κε πνζφ 68.544,00 €. 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ (Γηεζλήο Γεκφζηνο Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο) θαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλνπλ κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο πνπ ζα εγθξίλεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθά ζην Δζληθφ χζηεκα 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δ..Ζ.ΓΖ.. βάζε ησλ φξσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε 

πξνζθνξά. Αλαιπηηθφηεξα, νη δηαγσληδφκελνη ζα θαηαζέζνπλ ειεθηξνληθή ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζην Δ..Ζ.ΓΖ.. Δπηπιένλ νη 

ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζην νπνίν ζα εηζάγνπλ ηελ πξνζθεξφκελε πνζνζηηαία έθπησζε επί 

ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο κειέηεο αλά Οκάδα . Ζ ειεθηξνληθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ 

λα ζπλνδεχεηαη θαη λα πξνθχπηεη απφ ηα σο άλσ έληππα ηα νπνία ζα επηζπλαθζνχλ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα θαζψο θαη απφ ηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά ηεο παξνχζαο ηερληθήο έθζεζεο. Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ζα αθνξνύλ κία νκάδα νρεκάησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο κειέηεο :   

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 2 

ΔΣΧΝ 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 1 100.800,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 2 244.800,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 
345.600,00 € 

ΦΠΑ 24% 82.944,00 € 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
428.544,00 € 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο ζπλεξγείν κε άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηελ εθηέιεζε  ησλ εξγαζηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ γηα ηα νπνία θαηαζέηνπλ πξνζθνξά, αλαιπηηθά φπσο παξαθάησ: 

Α. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείνπ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαη θνξηεγψλ έσο 3,5 ηνλ. 

Β. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείνπ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεγάισλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ. 
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Γ. Άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη γεληθά ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ απηνθηλήησλ. 

Γ. Άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ακαμσκάησλ απηνθηλήησλ, θαλνπνηεία θαη βαθέο απηψλ. 

Δ. Άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα επηζθεπέο θαη ζπληήξεζε κνηνζπθιεηψλ.  

Σ. Βεβαίσζε ή δήισζε γηα ηε ρνξήγεζε αληαιιαθηηθψλ απφ ηνπο επίζεκνπο αληηπξνζψπνπο ή εηζαγσγείο απηψλ. 

Ε. Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδην θνξέα παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίνπ ζπζηήκαηνο ABS θαη ρνξήγεζε αλάινγεο άδεηαο γηα ηνλ έιεγρν θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ABS. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο ρξεζηκνπνηεί ζπλεξγαδφκελν ζπλεξγείν γηα εθηέιεζε θάπνησλ εξγαζηψλ ζα θαηαζέζεη επίζεο αληίγξαθν 

ηεο άδεηαο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ ζπλεξγείνπ, ην νπνίν ζα έρεη θαη ηηο αλάινγεο αδεηνδνηήζεηο θαη  εμνπζηνδνηήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ φηη, ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ ηηο εξγαζίεο απηέο.      

Δηδηθφηεξα: O ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ (κε κία απφ ηηο αλσηέξσ κνξθέο) κπνξεί 

λα είλαη : 

 ε επίζεκε αληηπξνζσπεία ή ν δηαλνκέαο ηνπ επίζεκνπ δηθηχνπ ζηε ρψξα γηα ζέκαηα   επηζθεπψλ-ζπληήξεζεο   θαη   δηαθίλεζεο   

αληαιιαθηηθψλ   ησλ   αληίζηνηρσλ νρεκάησλ-κεραλήκαησλ ή ππεξθαηαζθεπψλ 

 εμνπζηνδνηεκέλν   ζπλεξγείν   επηζθεπήο  θαη   λα   ρξεζηκνπνηεί   αληαιιαθηηθά   ηα νπνία πξνκεζεχεηαη απφ ην εθάζηνηε επίζεκν 

δίθηπν δηαθίλεζεο αληαιιαθηηθψλ 

 ησλ επίζεκσλ αληηπξνζψπσλ ή δηαλνκέσλ ζηε ρψξα  

 αλεμάξηεην   ζπλεξγείν   επηζθεπήο  θαη   λα   ρξεζηκνπνηεί   αληαιιαθηηθά   ηα   νπνία πξνκεζεχεηαη απφ ην εθάζηνηε επίζεκν δίθηπν 

δηαθίλεζεο αληαιιαθηηθψλ ησλ επίζεκσλ αληηπξνζψπσλ ή δηαλνκέσλ ζηε ρψξα  

 αλεμάξηεην ζπλεξγείν επηζθεπήο θαη  λα  κελ   ρξεζηκνπνηεί   αληαιιαθηηθά   ηνπ εθάζηνηε επίζεκνπ δηθηχνπ δηαθίλεζεο 

αληαιιαθηηθψλ ησλ αληίζηνηρσλ νρεκάησλ-κεραλήκαησλ ή ππεξθαηαζθεπψλ, αιιά λα ρξεζηκνπνηεί αληαιιαθηηθά ηξίησλ 

θαηαζθεπαζηψλ θαηάιιεια θαη απνδεθηά γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 

ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δελ πεξηιακβάλνληαη: 

Αζθάιηζε νρεκάησλ- κεραλεκάησλ θαη έμνδα ΚΣΔΟ 

Γαπάλεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ζνβαξφ αηχρεκα, αιιαγέο ρξήζεηο , ππξθαγηά θ.ι.π   

Δπηπιένλ ην ζπλεξγείν επηζθεπήο, γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ πνπ ρξεηάδνληαη επηζθεπή – 

ζπληήξεζε,   ζα βξίζθνληαη εληφο ηνπ Ννκνχ Βνησηίαο. Γχλαληαη σζηφζν λα ζπκκεηάζρνπλ θαη δηαγσληδφκελνη νη νπνίνη δηαηεξνχλ ζπλεξγεία 

επηζθεπήο νρεκάησλ πνπ βξίζθνληαη  θη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ  Ννκνχ  Βνησηίαο,  θαη   σζηφζν   ζπλεξγάδνληαη   κε   ζπλεξγείν   πνπ  βξίζθεηαη 

εληφο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ νξίσλ ηνπ Ννκνχ Βνησηίαο εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο.  ε απηή ηελ πεξίπησζε ην 
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ζπλεξγαδφκελν ζπλεξγείν πξέπεη λα έρεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπκκεηέρνληνο άδεηεο, ISO , θαηάιιειν πξνζσπηθφ θ.ι.π) φπσο 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 

ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο ν ζπκκεηέρσλ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ   ή   ζχκβαζε   ζπλεξγαζίαο   λνκίκσο   

ππνγεγξακκέλν   απφ   ηνπο ζπκβαιινκέλνπο, ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ.  

 

Σερληθή – Δπαγγεικαηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλόηεηα 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή – επαγγεικαηηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη λα πιεξνχλ ηα αθφινπζα, ηα νπνία θαη ζα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζην 

θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο: 

α.  Άδεηα ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείνπ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαη θνξηεγψλ έσο 3,5 ηνλ. 

Άδεηα ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείνπ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεγάισλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ. 

Άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη γεληθά ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ απηνθηλήησλ. 

Άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ακαμσκάησλ απηνθηλήησλ, θαλνπνηεία θαη βαθέο απηψλ. 

Άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα επηζθεπέο θαη ζπληήξεζε κνηνζπθιεηψλ.  

β. Άδεηα πψιεζεο αληαιιαθηηθψλ. 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο θαηά ISO 9001/2000 ή θαη λεφηεξν, ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

δ. ρεηηθή έγθξηζε απφ ηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο (έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ ίδξπζε 

ζπλεξγείνπ νρεκάησλ). 

ε. Να είλαη εγγεγξακκέλν ζην ειεθηξνληθφ κεηξψν απνβιήησλ.  

ζη. Σίηινπο πνπδψλ – Πηπρία ζρεηηθά κε ηηο αλάινγεο εξγαζίεο. 

δ. Δθηέιεζε ζπκβάζεσλ αλάινγεο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε εμέιημε ζπκβάζεηο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 2014, 2015 θαη 2016, 

κε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, χςνπο ηνπιάρηζηνλ φζν θαη ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο. 

ε. Βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο απφ ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο ζπκβάζεηο. 

ζ. Μέζν γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ θαηά ηα έηε 2013, 2014 θαη 2015, ηνπιάρηζηνλ 140.000,00 επξψ ή Ηζνινγηζκνχο  

η. Ηζνινγηζκνχο ή  Έληππν Δ3, Δ5 θ.ι.π., αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπ ζπκκεηέρνληα, θαηά ηα έηε 2013, 2014 θαη 2015. 

Δπηζπλάπηεηαη πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία φισλ ησλ νρεκάησλ ηνπ δήκνπ φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο απηψλ.  

Οη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ζρεκαηίζνπλ πιήξε εηθφλα γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο  ζα πξέπεη λα επηζθεθζνχλ ην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ 

(δηεχζπλζε:  ρεκαηάξη – Βνησηίαο, ηει. 2262059355) αθνχ απνζηείινπλ ζρεηηθή αίηεζε κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ  θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 

αξκφδηα  ππεξεζία ψζηε λα εμεηάζνπλ ηα νρήκαηα θαη λα ζρεκαηίζνπλ ηδία αληίιεςε γηα ηηο απαηηνχκελεο ππεξεζίεο, φπνπ θαη ζα ιακβάλνπλ 

ζρεηηθή βεβαίσζε ηελ νπνία θαη ζα επηζπλάπηνπλ ζηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο.   

 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2017-2019 έρνπλ σο εμήο: 
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Α. Αληηθείκελν ησλ δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ, είλαη : 

1. Ζ απνθαηάζηαζε θάζε έθηαθηεο βιάβεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ γηα φια ηα νρήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο . 

2. Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη έιεγρνο ησλ πξνιεπηηθψλ ζπληεξήζεσλ θαζψο θαη ε απνθαηάζηαζε λέσλ βιαβψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

αληαιιαθηηθψλ, γηα φια ηα νρήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. 

 

Γελ πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ηα παξαθάησ: 

 Αζθάιηζε νρεκάησλ- κεραλεκάησλ θαη έμνδα ΚΣΔΟ 

 Γαπάλεο απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ζνβαξφ αηχρεκα, αιιαγέο ρξήζεηο , ππξθαγηά θ.ι.π   

 

Β. πλνπηηθή πεξηγξαθή δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ 

1. Απνθαηάζηαζε έθηαθηεο  βιάβεο  

Σα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ παξνπζηάδνπλ πιεζψξα πξνβιεκάησλ φπσο: θζνξέο ζηνλ θηλεηήξα, ζην θηβψηην ηαρπηήησλ, ζην ζχζηεκα πέδεζεο, 

αλάξηεζεο, ζηα ειεθηξνληθά θαη ειεθηξηθά ζπζηήκαηα, ζηα πδξαπιηθά θαη ειαηνδπλακηθά θπθιψκαηα, ζηηο ππεξθαηαζθεπέο θαη ζηα 

θνπβνχθιηα , είδε θαλνπνηείαο  θ.α. 

Με ηνλ φξν απνθαηάζηαζε   βιαβψλ ελλννχκε ηε δηαδηθαζία απφ ηελ παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο (είηε απφ ην Γεκνηηθφ Γθαξάδ είηε απφ 

νπνηνδήπνηε ζεκείν εληφο ηνπ δήκνπ) θαη ηελ κεηαθνξά ηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ κε δηθά ηνπ έμνδα θαη  ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

βιάβεο, ήηνη ηελ γεληθή θαλνπνηεία , ηελ γεληθή επηζθεπή ησλ κεραληθψλ κεξψλ, ηελ γεληθή επηζθεπή ηεο ππεξθαηαζθεπήο,  πιχζηκν ησλ 

νρεκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηνπο  θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην Γεκνηηθφ Ακαμνζηάζην, έηνηκνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία   

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα δειψζεη ζε Τπεχζπλε δήισζε φηη  δηαζέηεη θηλεηή κνλάδα ζπλεξγείνπ γηα λα επεκβαίλεη φιν ην 24σξν γηα έθηαθηεο 

απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

Σν θφζηνο ησλ απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ ελζσκαηψλεηαη ζην θφζηνο επηζθεπήο θαη βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.  

Σα πιηθά θαη αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηα γλήζηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ νρήκαηνο ή εθάκηιια απηψλ 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ αξηζ. 1400/2002 ή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ 461/2010) θαη άξηζηεο πνηφηεηαο (φρη δηαινγήο, φρη 

κεηαρεηξηζκέλα).  

Σπρφλ επηπιένλ βιάβεο νη νπνίεο ζα πξνθχπηνπλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ  ζα απνθαζηζηψληαη ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε, ψζηε ην 

φρεκα λα παξαδίδεηαη έηνηκν πξνο πιήξε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία. 

 

2. Πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο  θαζψο θαη   απνθαηάζηαζε λέσλ βιαβψλ 

Ο πξνγξακκαηηζκφο, ν έιεγρνο ησλ πξνιεπηηθψλ ζπληεξήζεσλ θαη ξπζκίζεσλ θαζψο θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ ζα 

γίλεηαη απφ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία θαη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ απηήο. 
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Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο (επηζεψξεζε, πξνγξακκαηηζκφο ζπληεξήζεσλ θαη επηζθεπέο ησλ νρεκάησλ κε ηα απαηηνχκελα 

αληαιιαθηηθά) ζρεηίδεηαη κε ηελ απαίηεζε γηα αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ κέζσ ηεο θαζηέξσζεο εληαίνπ θαη ζπζηεκαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο, θαζψο απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζσξεπηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ απηή 

πξνθαιεί.  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζε θαζεκεξηλή βάζε  ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 

ζπληεξήζεσλ, ψζηε λα δηαηεξείηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν (φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαθάησ) ν αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ νρεκάησλ. 

Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζα είλαη: πληεξήζεηο θαη επηζθεπέο πιαηζίσλ θαη ππεξθαηαζθεπψλ, δειαδή 

θηλεηήξσλ, ζπζηεκάησλ πέδεζεο, αλάξηεζεο, κεηάδνζεο θίλεζεο, ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ, πδξαπιηθψλ θαη ελ γέλεη 

ειαηνδπλακηθψλ ζπζηεκάησλ θαη νπνηαδήπνηε άιιε επέκβαζε απαηηείηαη γηα ηελ εχξπζκε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ.  

πγθεθξηκέλα ν αλάδνρνο ζα δηελεξγεί (απαξαηηήησο)  πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θάζε νρήκαηνο, ηελ νπνία θαη ζα απνδέρεηαη ζε ππεχζπλε 

δήισζή ηνπ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ.   

1. Έιεγρν, ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο πιαηζίσλ θαη θέξνπζαο θαηαζθεπήο νρεκάησλ κεηά ησλ παξειθφκελσλ δηαηάμεσλ θαη κεραληζκψλ απηψλ. 

2. Έιεγρν, ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο ππεξθαηαζθεπψλ, εληζρπηηθψλ πιαηζίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κεραληζκψλ θαη ζπζηεκάησλ πνπ 

δηέπνπλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

3. Έιεγρν, ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο, κ' φια ηα παξειθφκελα απηψλ. 

4. Έιεγρν, ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο πδξαπιηθψλ θαη ειαηνδπλακηθψλ ζπζηεκάησλ νρεκάησλ, ππνζπζηεκάησλ, κεραληζκψλ θαη παξειθνκέλσλ 

απηψλ (κέιε κεραληζκνχ, αξζξψζεηο, έκβνια, γάληδνη, θπθιψκαηα πάζεο θχζεσο, ρεηξηζηήξηα, αζθάιεηεο, θ.ι.π.). 

5. Έιεγρν, ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο ρεηξηζηεξίσλ, νξγάλσλ ειέγρνπ, απηνκαηηζκψλ πάζεο θχζεσο, ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ, 

εληφο ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο θαη ζε φπνηα άιιε ζέζε βξίζθνληαη. 

6. Έιεγρν, ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο ζπζηεκάησλ πέδεζεο θαη ησλ παξειθνκέλσλ απηψλ (πιηθά ηξηβήο, επηθάλεηεο πέδεζεο, πδξαπιηθφ θχθισκα 

πέδεζεο, θ.ι.π.) 

7. Έιεγρν, ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ, ειέγρνπ θαη δηάρπζεο αέξα ζην ζάιακν νδήγεζεο, θαζψο θαη θαηάζεζε 

βεβαίσζεο παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο αληηθαηάζηαζεο ςπθηηθψλ πγξψλ. 

8. Έιεγρν, ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο θηλεηήξσλ θαη ησλ παξειθφκελσλ απηψλ. 

9. Έιεγρν, ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο θίλεζεο θαη ησλ παξειθνκέλσλ απηψλ (ζπκπιέθηεο, θηβψηην ηαρπηήησλ, θαληξάλ, 

δηαθνξηθφ θα.) 

10. Έιεγρν, ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο ζπζηεκάησλ νδεγήζεσο θαη ησλ παξειθφκελσλ απηψλ (ηηκφλη, θξεκαγηέξα, θπθιψκαηα, ζχλδεζκνη, θ.η.ι.) 

11. Έιεγρν, ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο φισλ ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ θαη νξγάλσλ θαζψο θαη ησλ παξειθφκελσλ απηψλ. 

 

Γ. Δηδηθά ζηνηρεία θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή εξγαζηώλ: 

Δπηζπλάπηεηαη  ζηελ παξνχζα κειέηε ΠΗΝΑΚΑ κε ηίηιν « ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΛΙΣΑ ΔΡΓΑΙΧΝ  ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΓΗΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» όπνπ αλαθέξεηαη  ην  ζύλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ  απνηειεί αληηθείκελν ηεο  παξνχζαο κειέηεο. 
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ηα αληηθείκελα ηεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ θαη ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πνπ αλαιακβάλεη ν αλάδνρνο, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

ηνπνζέηεζε νηνπδήπνηε αληαιιαθηηθνχ (αλαιψζηκνπ ή κε), ηφζν γηα ηα πιαίζηα φζν θαη γηα ηηο ππεξθαηαζθεπέο. Σα πιηθά θαη αληαιιαθηηθά 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηα γλήζηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ νρήκαηνο ή εθάκηιια απηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ αξηζ. 1400/2002 ή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ 461/2010) θαη άξηζηεο πνηφηεηαο (φρη δηαινγήο, φρη κεηαρεηξηζκέλα) θαη ην θφζηνο 

ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.  

Ρεηή ππνρξέσζε είλαη ε έγθαηξε παξαγγειία θαη χπαξμε / δηαηήξεζε επαξθνχο απνζέκαηνο αληαιιαθηηθψλ έηζη ψζηε φιεο νη απαηηνχκελεο 

εξγαζίεο λα γίλνληαη απξφζθνπηα θαη ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε ή έιιεηςε. 

ηνλ εβδνκαδηαίν γεληθφ έιεγρν - ζπληήξεζε ζα δηελεξγνχληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηα ηερληθά εγρεηξίδηα θαη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ζπληεξήζεηο, ξπζκίζεηο, θαζψο θαη νη πξνγξακκαηηζκέλεο ζηελ δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλαγθαίσλ 

επηζθεπψλ πνπ ε αληηκεηψπηζή ηνπο ήηαλ αλέθηθηε θαη δελ είρε θξηζεί επείγνπζα. 

ηνλ κεληαίν γεληθφ έιεγρν ζα εθηεινχληαη φιεο νη ζπληεξήζεηο θαη έιεγρνη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ζα αληηκεησπίδνληαη 

φζα εθ ησλ πξνβιεκάησλ παξέκελαλ, ηπρφλ, ζε εθθξεκφηεηα απφ ηα πξνεγνχκελα επίπεδα ζπληεξήζεσλ. 

Ζ εθηέιεζε ησλ δεηνχκελσλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη απφ ην εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ. 

Σν πξφγξακκα κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ζπληήξεζεο γηα θάζε κήλα θαη φρεκα ζα θαηαξηίδεηαη αξρηθά απφ ηνλ αλάδνρν, κε γλψκνλα ηελ επίηεπμε 

ηεο βέιηηζηεο δηαζεζηκφηεηαο (εηδηθά ηηο εκέξεο αηρκήο) θαη αμηνπηζηίαο ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ, κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή φριεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. Καηφπηλ ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ (Δπηηξνπή πληήξεζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ 

& Γξαθείν Κίλεζεο), ε νπνία ην εγθξίλεη σο έρεη ή πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο. 

ην αληηθείκελν ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ εληάζζεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα ππνβάιεη εγθαίξσο, έγγξαθεο επηζεκάλζεηο ζηελ 

Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα ηπρφλ έθηαθηεο παξεκβάζεηο πνπ απαηηνχληαη. ηνλ θαζεκεξηλφ γεληθφ έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο, εληάζζεηαη ε 

ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα εληνπίδεη έγθαηξα νπνηαδήπνηε νπηηθή ή αθνπζηηθή έλδεημε δπζιεηηνπξγίαο. ε πεξίπησζε αλαγθαηφηεηαο άκεζεο 

δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο ελεκεξψλεη θαη πξνγξακκαηίδεη ηνλ ρξφλν παξέκβαζεο γηα ηελ πξφιεςε εθδήισζεο βιάβεο.  

ηφρνο ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ, είλαη ε δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ νρεκάησλ ηνπ 

Γήκνπ, ην νπνίν λα δχλαηαη λα παξέρεη ηα απαηηνχκελα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ζην κηθξφηεξν δπλαηφλ ρξφλν, κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε 

απνθαηάζηαζε ελδερφκελσλ βιαβψλ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ βέιηηζηνπ βαζκνχ δηαζεζηκφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ έλαληη ζηαζεξνχ θαη 

ακεηάβιεηνπ κεληαίνπ ηηκήκαηνο αλά φρεκα θαη γηα είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο. 

Μέηξν απφδνζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ είλαη ην επίπεδν δηαζεζηκφηεηαο ησλ νρεκάησλ αλά είδνο   φπσο θαίλνληαη ζηελ ζπλεκκέλε 

θαηάζηαζε «ΛΗΣΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ»  Γεληθά γηα θάζε ΟΜΑΓΑ  αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ νρήκαηνο 

(απνξξηκκαηνθφξα , θνξηεγά, επηβαηηθά,  θ.ι.π ) αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ησλ νρεκάησλ ζα πξέπεη αλά πάζα ζηηγκή λα είλαη δηαζέζηκν ην 85% 

απηψλ.  

Ο αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ αλά πάζα ζηηγκή νρεκάησλ φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα ζπγγξαθή δχλαηαη λα κεηαβιεζεί κφλν ζε εηδηθή 

πεξίπησζε θαη κεηά απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο ππεξεζίαο θαη κφλν θαηά ηελ πεξίνδν απνθαηάζηαζεο ησλ πθηζηάκελσλ θζνξψλ ηνπ 
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εμνπιηζκνχ, κεηά απφ ηεθκεξησκέλε αλαθνξά ηνπ πξνζθέξνληα ηηο ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ην πξφγξακκα ζπληεξήζεσο πνπ ζα εθαξκφζεη θαη 

ην αληίζηνηρν ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ. 

 

 

ην αληηθείκελν ησλ ππεξεζηψλ εληάζζεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα: 

  Δλεκεξψλεη άκεζα (εγγξάθσο) ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, (Δπηηξνπή πληήξεζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ & Γξαθείν Κίλεζεο), ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ιφγσ εμαηξεηηθά ζνβαξήο αηηίαο ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πέζεη θάησ ηνπ 85% (αλαθέξνληαο ην χςνο ηεο 

κεησκέλεο δηαζεζηκφηεηαο φζν θαη ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα απηήο) ψζηε λα ιεθζνχλ έγθαηξα κέηξα αληηκεηψπηζεο 

 πληάζζεη θαη λα ηεξεί θαηάιιειν εκεξνιφγην ησλ ζεκείσλ επηζεσξήζεσλ, ζπληεξήζεσλ θαη επηζθεπψλ, ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν ζηνλ 

ηφπν ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπλππνγξάθεηαη, θαζεκεξηλψο, απφ ηνλ ηερληθφ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνλ αξκφδην ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. 

 Τπνβάιιεη ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζηηο αξρέο θάζε εβδνκάδαο, έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο εβδνκάδαο θαη ηνλ 

αλαιπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζπληεξήζεσλ θαη επεκβάζεσλ ηεο επνκέλεο 

 Τπνβάιιεη ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία κεληαία ζπλνπηηθή ηερληθή έθζεζε κε ηηο θχξηεο επεκβάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ 

θαη ειέγρσλ πνπ δηελήξγεζε, πνπ ζα ζπλνδεχεη ηνλ νηθείν Λνγαξηαζκφ. 

 πληάζζεη θαη ππνβάιιεη πξνο ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία έγγξαθα, γηα ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ Γήκνπ απφ επηθείκελεο ζνβαξέο 

βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίεο εμ νηαζδήπνηε εληνπηδφκελεο αηηίαο, κε ζηφρν ηελ πξφιεςή ηνπο. 

 Να ηεξεί ειεθηξνληθφ αξρείν (βάζε δεδνκέλσλ) κε φια ηα νρήκαηα πνπ επηζθεπάδεη -ζπληεξεί θαη ζην νπνίν λα θαηαγξάθνληαη (κε θσδηθνχο 

θαηαζθεπαζηή θαη ην θφζηνο ηνπο) φια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα αληαιιαθηηθά -πιηθά γηα θάζε επηζθεπή ή ζπληήξεζε. Σν αξρείν απηφ ζα είλαη 

δηαζέζηκν αλά πάζα ζηηγκή ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ε νπνία ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα αληηγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο επηζθεπψλ, πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηπρφλ 

αληαιιαθηηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ θαη ελζσκαηψλνληαη ζηηο εξγαζίεο. Καηά ηε δηαδηθαζία ησλ εξγαζηψλ, νπνηαδήπνηε αληαιιαθηηθά 

ρξεηαζζνχλ ζα θαηαγξάθνληαη πξηλ ηνπνζεηεζνχλ επί ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ κεραληθνχ κέξνπο πνπ επηζθεπάδεηαη, ζα ειέγρνληαη απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο   θαη ε αμία ηνπο ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ ζπκθσλεκέλε ηηκή ηεο επηζθεπήο - ζπληήξεζεο. 

Ο αλάδνρνο κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζα εθδίδεη ηηκνιφγην (ή απφδεημε) παξνρήο ππεξεζηψλ, φπνπ ζα αλαγξάθνληαη ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα αληαιιαθηηθά. 

 

ε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ βιαβψλ, νη νπνίεο απαηηνχλ ηελ επέκβαζε νδηθήο βνήζεηαο ή πεξηζπιινγήο αθηλεηνπνηεκέλνπ νρήκαηνο, ν Γήκνο 

κπνξεί λα δεηήζεη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ αλαδφρνπ ρσξίο θακηά πξνζαχμεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Δπίζεο ζε πεξηπηψζεηο έθηαθησλ επηζθεπψλ ν αλάδνρνο δε ζα πξνβαίλεη ζηελ απνζπλαξκνιφγεζε ησλ πξνο επηζθεπή κεξψλ, ζηελ δηάγλσζε 

βιαβψλ, ζηελ απνμήισζε αληαιιαθηηθψλ, ζηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ επηζθεπή, ζηελ εθαξκνγή λέσλ αληαιιαθηηθψλ, ζηελ 
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επαλαζπλαξκνιφγεζε ησλ πξνο επηζθεπή κεξψλ θαη γεληθά ζηελ επηζθεπή ρσξίο ζε θάζε πεξίπησζε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηβιέπνπζαο 

Τπεξεζίαο.  

 

ε θάζε έθηαθηε πεξίπησζε επηζθεπήο ζα ζπληάζζεηαη   Έθζεζε ε νπνία ζα πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηελ Δπηβιέπνπζα 

Τπεξεζία ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά: 

 Ζ αξρηθή δηάγλσζε ηεο βιάβεο έηζη φπσο απηή ζπλνδεχεη ην πξνο επηζθεπή κεραληθφ κέξνο απφ ην Γεκνηηθφ πλεξγείν. 

 Ζ αθξηβήο δηάγλσζε ηεο βιάβεο έηζη φπσο απηή δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηελ Δπίβιεςε θαηά ηνλ ιεπηνκεξή έιεγρν ηνπ κεραληθνχ 

κέξνπο. 

 Οη αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ ηε βιάβε. 

 Ζ πξνηεηλφκελε ιχζε απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο κε έκθαζε ζηελ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή ησλ δηαθφξσλ ππνζπλφισλ πνπ απαξηίδνπλ ην 

εθάζηνηε κεραληθφ κέξνο. Θα γίλεηαη αλαθνξά αλ ε πξνηεηλφκελε απηή ιχζε κπνξεί λα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηα 

ηερληθά εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ή παξνπζηάδεη δηαθνξνπνηήζεηο. Γηα θάζε αλάινγε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ε ζρεηηθή 

αηηηνιφγεζε. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξέο κε ηηο νπνίεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα αλαιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ 

απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ ηεο κειέηεο  γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ νρεκάησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  πνπ ζα 

θαηαζέζνπλ πξνζθνξά θαη ζε θακία πεξίπησζε γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεκνλσκέλσλ κεραληθψλ κεξψλ ή κεκνλσκέλσλ νρεκάησλ 

θάζε θαηεγνξίαο. 

 

 Γ. Πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο πλεξγείνπ 

Ο ζπκκεηέρσλ ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ θαηά ISO 9001/2008. 

 

Δ. Παξάδνζε, Παξαιαβή Δξγαζηώλ 

1. Υξφλνο επέκβαζεο αλαδφρνπ - Υξφλνο εθηέιεζεο εξγαζίαο επηζθεπήο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επεκβαίλεη γηα εθηέιεζε εξγαζίαο επηζθεπήο εληφο ηεο επνκέλεο εξγάζηκεο εκέξαο ην αξγφηεξν απφ ηελ 

εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ησλ νρεκάησλ κε ηα 

απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά θαη λα ηα παξαδίδεη επηζθεπαζκέλα κέζα ζε επηά (7) εκέξεο εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζα ηζρχεη απφ θνηλνχ 

ζπκθσλία θαηά πεξίπησζε  

Δάλ ν αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν πέξαλ ηεο νξηζζείζεο πξνζεζκίαο ησλ επηά (7) εκεξψλ ή ηεο απφ θνηλήο ζπκθσλίαο σο 

αλσηέξσ, ππνρξενχηαη γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή θαη κφλν λα πιεξψζεη ζην Γήκν σο πνηληθή ξήηξα πνπ ζα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016  
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Δθηφο απφ ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε, ε πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

θαιχπηεηαη ε απαίηεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ 85% ηνπιάρηζηνλ ησλ νρεκάησλ ή έρεη ππάξμεη θαζπζηέξεζε αληαπφθξηζεο ζε αίηεκα 

επηζθεπήο ή άξλεζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαη παξαθξαηείηαη απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ή απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ 

αλαδφρνπ.   

 

2. Παξαιαβή ησλ εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ–   εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο  

Ζ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο ηξέρνπζεο θάζε 

θνξά αλάγθεο ηνπ Γήκνπ απφ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ. Χο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εθηειεζκέλσλ εξγαζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ νξίδνληαη θαη' ειάρηζηνλ νη δψδεθα (12)  κήλεο απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ηελ νπνία θαη ζα 

απνδέρεηαη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο θαηαζέηνληαο ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε.  

 

Σα νρήκαηα ζα παξαδίλνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ αλαδφρνπ επηζθεπαζκέλα, έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία θαη απαιιαγκέλα απφ θάζε βάξνο. Σα 

ρξεζηκνπνηεκέλα αληαιιαθηηθά ζα παξαδίλνληαη ηνπνζεηεκέλα ζην επηζθεπαζκέλν φρεκα θαη φρη ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε εθηειεζζείζα εξγαζία είλαη εθηφο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε άκεζε 

απνθαηάζηαζε κε δηθά ηνπ έμνδα θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο εληφο εχινγνπ ρξφλνπ, πνπ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηελ 

έθηαζε ηεο βιάβεο θαη είλαη απνδεθηφο απφ ηελ ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξνβιέπεη ε 

εθάζηνηε εθηειεζηηθή ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν.     

Ο αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ χπαξμε ησλ ζπκθσλεκέλσλ ηδηνηήησλ ησλ εξγαζηψλ ή ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη εγγπάηαη ηελ αλππαξμία 

νπνηνπδήπνηε θξπκκέλνπ ειαηηψκαηνο.   

Καηά ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ε νπνία γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ηξηκειή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ,» ε νπνία θαη 

ππνρξενχηαη γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή επηκέηξεζε θαη εμέηαζε απηψλ φπσο νξίδνπλ νη ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο, εμεηάδνληαη θαη 

δηαπηζηψλνληαη φιεο νη ηδηφηεηεο πξνζθεξφκελσλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηπρφλ επειζνχζεο θζνξέο, δεκίεο, θιπ. ιφγσ πιεκκεινχο εξγαζίαο.  

Καζ' φινλ ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηζθεπάζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε νπνηαδήπνηε βιάβε 

παξνπζηαζζεί ιφγσ πιεκκεινχο εξγαζίαο ηνπ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζε επζχλε ηνπ. Δπίζεο, ε εγγχεζε απηή λνείηαη σο ε ρσξίο 

ρξέσζε άκεζε επηζθεπή νρήκαηνο ή κεραληθνχ κέξνπο πνπ θαηαξρήλ επηζθεπάζηεθε θαη θαηφπηλ παξνπζίαζε μαλά βιάβε εληφο ησλ ρξνληθψλ 

νξίσλ ηεο εγγχεζεο.  

Ο αλάδνρνο εγγπάηαη φηη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά-αληαιιαθηηθά είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο (φρη δηαινγήο, φρη κεηαρεηξηζκέλα) ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ νρεκάησλ, φηη έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνπλ νη 

φξνη απηνί θαη φηη είλαη θαηάιιεια απφ θάζε πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ηα πξννξίδεη ν Γήκνο. Όηαλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ 

παξαπάλσ δηαβεβαηψζεσλ, ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αληηθαηαζηήζεη, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Γήκνπ, θάζε πιηθφ-αληαιιαθηηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο.  
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Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ αλάδνρν ησλ αθαηάιιεισλ πιηθψλ-αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ επαλφξζσζε ηεο ειαηησκαηηθήο επηζθεπήο ησλ 

νρεκάησλ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

Δθφζνλ απφ ηε ρξήζε ηνπ αθαηάιιεινπ πιηθνχ-αληαιιαθηηθνχ επήιζε θζνξά ζην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ζηα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ, ν 

αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη φιεο ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ πξνμέλεζε ην αθαηάιιειν πξντφλ. Δπηπιένλ, θαηά ηελ 

θξίζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κπνξεί λα ππνβιεζεί πξφζηηκν ην νπνίν νθείιεη λα θαηαβάιεη σο απνδεκίσζε πξνο ην Γήκν γηα ηε βιάβε 

πνπ πξνθάιεζε. Αλ ν αλάδνρνο δελ θαηαβάιεη ην πξφζηηκν θεξχζζεηαη έθπησηνο κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο.  

Αλ ν αλάδνρνο θαηαζηεί ππφηξνπνο κε ηελ πξνκήζεηα αθαηάιιεινπ πιηθνχ-αληαιιαθηηθνχ ή ηε κε ζσζηή επηζθεπή ηνπ νρήκαηνο, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο.       

 

Δ.Σξόπνο ζύληαμεο Σερληθώλ Πξνζθνξώλ 

Οη ελδηαθεξφκελνη πξνθείκελνπ λα ζπλάμνπλ ηελ Σερληθή ηνπο Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηζθεθζνχλ ην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ (ρεκαηάξη – 

Βνησηίαο  ηει. 2262059355) αθνχ απνζηείινπλ ζρεηηθή αίηεζε θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία λα εμεηάζνπλ ηα νρήκαηα θαη λα 

ζρεκαηίζνπλ πιήξε εηθφλα γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ νξζή ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο βαζηδφκελνη ζε ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιέμνπλ θαηά 

ηελ απηνςία πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ.  

Οη ηχπνη ησλ νρεκάησλ δίδνληαη   ζηνλ «ΠΙΝΑΚΑ ΟΥΗΜΑΣΧΝ», φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηηο άδεηεο θπθινθνξίαο θαη επηζπλάπηνληαη 

ζηελ παξνχζα κειέηε.   

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηεο Σερληθήο Αμηνιφγεζεο θάζε πξνζθνξάο, θάζε δηαγσληδφκελνο, θαηά ηε ζχληαμε ηεο Σερληθήο 

Πξνζθνξάο ηνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκπεξηιάβεη, θαη' ειάρηζην, ηηο ελφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. εκεηψλεηαη φηη ε παξάζεζε 

ησλ παξαθάησ ηερληθψλ ζηνηρείσλ δε ζα πξέπεη λα πεξηέρεη αζάθεηεο θαη ζα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ηεθκεξησκέλε κε ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, 

βεβαηψζεηο, πηζηνπνηεηηθά, θιπ.  

 

Δλφηεηα Α: Πξφγξακκα Δξγαζηψλ 

 Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ ζπλνδεπφκελν απφ ρξνλνδηάγξακκα πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ, αλά φρεκα (πιαίζην , ππεξθαηαζθεπή, 

κεράλεκα έξγνπ). 

 Σεθκεξίσζε ηνπ ηξφπνπ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο (δει. ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ), κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ. 

 

Δλφηεηα Β: ηνηρεία ηερληθήο νξγάλσζεο πξνζθέξνληνο 

Θα πεξηγξάθνληαη, κε ηξφπν πνπ λα ηεθκεξηψλεηαη ε επάξθεηα θαη ε πνηφηεηα ηνπο, ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ: ζέζε, σθέιηκε επηθάλεηα, ρσξνδηάηαμε, πεξηγξαθή απνζεθψλ 

αληαιιαθηηθψλ, ζπλεξγείσλ, ππαίζξησλ ρψξσλ, ζέζε απνθαηάζηαζεο ηξερνπζψλ θζνξψλ θιπ. 
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 Ο ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη ηα βαζηθφηεξα εξγαιεία-κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ (είδνο, πνζφηεηα, βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ειηθία εμνπιηζκνχ, θ.α.) 

 Πξνγξάκκαηα (software) πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο νρεκάησλ παξφκνηνπ ηχπνπ κε απηά ηεο παξνχζαο. 

 Αλαθνξά ρξήζεο ζχγρξνλσλ, θαηλνηνκηθψλ ηερληθψλ θαη ζχγρξνλεο ηερλνγλσζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ (εθφζνλ ππάξρνπλ) 

κε ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ζρεηηθψλ κεζφδσλ 

 Αλαιπηηθή αλαθνξά ζηε ζχλζεζε, εκπεηξία, εθπαίδεπζε ηνπ δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνχ, κε έκθαζε ζην ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα δηεθπεξαηψζεη 

ηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο. Απφ ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη ε επάξθεηα θαη ε απνδεδεηγκέλε ηθαλφηεηα δηεθπεξαίσζεο ησλ 

ελ ιφγσ εξγαζηψλ απφ ην πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Δλφηεηα Γ: Λνηπά ζηνηρεία 

Γηα ηηο επηζθεπέο πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλνληαη ζηα απνξξηκκαηνθφξα ζα πξέπεη λα δνζεί:  

 Έγγξαθε δήισζε φπνπ ζα αλαθέξεηαη, φηη ην σθέιηκν θνξηίν (ηνλάδ) δελ ζα έρεη κεγαιχηεξε απφθιηζε ηνπ ±5% απφ ηελ θαηαζθεπαζηηθή 

ηθαλφηεηα (επί ηνπ λνκίκνπ) κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζθεπήο.  

 Έγγξαθε εγγχεζε γηα ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα, φηη ζα επηηπγράλεηαη κεδεληθή απψιεηα πδξαπιηθψλ ειαίσλ έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη πέξαλ 

ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Τ/Κ θαη ε κεδεληθή επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Δπίζεο κπνξεί λα γίλεη παξάζεζε νπνηνπδήπνηε άιινπ ζηνηρείνπ πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξνζθέξνληνο, κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ 

ηερληθή αμηνιφγεζή ηνπ. 

 

Σα κεηαθνξηθά κέζα πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο καο θαζψο θαη ν εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο αλαιχνληαη ζηνπο θάησζη πίλαθεο  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

 

Α/Α ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  ΟΥΖΜΑ ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΣΔΛΟ ΑΡ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

 
ΟΜΑΓΑ 1 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε επηβαηηθώλ νρεκάησλ θαη αλνηρηώλ εκηθνξηεγώλ 

1 

02.10.6263.01 

Δ.Π. BMW ΚΖΤ 6145 

2 Δ.Π. HYUNDAI MATRIX ΚΖΤ 6268 

3 Δ.Π. MERCEDES ΚΖΤ 6284 

4 Δ.Π. MERCEDES E200 KHΤ 6277 

5 Δ.Π. RENAULT ΚΖΤ 6288 

6 Δ.Π. TOYOTA ΚΖΤ 6274 
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7 Δ.Π. VW TRANSPORTER ΚΖΖ 4453 

8 

02.20.6263.01 

Α.Ζ. MERCEDES L608D ΚΖΤ 6290 

9 Α.Ζ. NISSAN ΚΖΖ 4461 

10 Α.Ζ. NISSAN ΚΖΤ 6281 

11 Α.Ζ. SKODA KHY 6280 

12 

02.25.6263.01 

Α.Ζ. FORD RANGER ΚΖΤ 6264 

13 Α.Ζ. MITSUBISHI L200 ΚΖΤ 6122 

14 Α.Ζ. MITSUBISHI L200 ΚΖΤ 6148 

15 Α.Ζ. TOYOTA ΚΖΤ 1047 

16 Α.Ζ. TOYOTA HILUX ΚΖΖ 4454 

17 Γ   ΒΗΚ 811 

18 

02.30.6263.01 

Δ.Π. SUZUKI ΚΖΤ 6275 

19 Δ.Π. NISSAN ΚΖΖ 4462 

20 Α.Ζ. MITSUBISHI L200 ΚΖΤ 6121 

21 Δ.Π. SUZUKI BALENO ΚΖΤ 6252 

22 02.35.6263.01 Α.Ζ. VW CADDY ΚΤΖ 6286 

23 

02.70.6263.01 

Δ.Π. OPEL ΚΖΖ 4463 

24 Δ.Π. OPEL ΚΖΖ 4498 

 

ύλνιν νκάδαο 1 

     Α/Α ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  ΟΥΖΜΑ ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΣΔΛΟ ΑΡ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

 
Οκάδα 2 - Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε απνξξηκκαηνθόξσλ, θνξηεγώλ, ιεσθνξείσλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ 

 

ΚΧΓΙΚΟ ΟΥΗΜΑ ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΣΔΛΟ ΑΡ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

1 

02.20.6263.03 

Α.Φ. IVECO ΚΖΖ 4459 

2 Α.Φ. MERCEDES ΚΖΤ 6294 

3 ΑΠ IVECO ΒΗΜ 9199 

4 ΑΠ IVECO ΒΗΜ 9282 

5 ΑΠ MERCEDES ΚΖΤ 6137 

6 ΑΠ MERCEDES ΚΖΤ 6135 
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7 ΑΠ MERCEDES KHY 6291 

8 ΑΠ RENAULT ΚΖΤ 6285 

9 ΑΠ VOLVO F619 ΚΖΤ 6257 

10 Κ.Λ. MERCEDES ΜΔ 61716 

11 Κ.Λ. PIAGGIO ΜΔ105645 

12 Κ.Λ.   ΜΔ 106791 

13 Κ BUCHER GUYER ΜΔ 118232 

14 Κ DULEVO 5000 ΜΔ90519 

15 Κ IVECO ΜΔ 55610 

16 

02.25.6263.03 

Δ.Φ JCB 3CK ΜΔ55629 

17 Δ.Φ KOMATSU ΜΔ 56661 

18 Δ.Φ KOMATSU ME 56718 

19 Π MITSUBISHI ΜΔ 113207 

20 

02.30.6263.03 

Α.Φ. IVECO KHH 4455 

21 Δ.Φ JCB ME111688 

22 Δ.Φ EMBIENTE CE ΜΔ56729 

23 

02.70.6263.03 

Λ IVECO ΚΖΤ 6127 

24 Λ VOLVO ΚΖΤ 6292 

 

ύλνιν νκάδαο 2 

 

Όπνπ : 

ΔΠ = Δπηβαηηθφ 

Γ = Γίθπθιν 

Α.Φ. = Αλαηξεπφκελν θνξηεγφ 

Α.Ζ. = Αλνηρηφ εκηθνξηεγφ 

ΑΠ = Απνξξηκκαηνθφξν 

Κ.Λ. = Καιαζνθφξν 

Κ = θνχπα / άξσζξν 

Δ.Φ. = Δθζθαθέαο / θνξησηήο 
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Π = Ππξνζβεζηηθφ 

Λ. = Λεσθνξείν 

 
 
 
 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Α/Α 
ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  
ΟΥΖΜΑ ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΣΔΛΟ 

ΑΡ. 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

Γηάξθεηα 

πληήξεζεο 

Δλδεηθηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο 

κεληαίαο 

ζπληήξεζεο 

Δλδεηθηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο 

δηεηνχο ζπληήξεζεο 

ΦΠΑ 24% ΣΔΛΗΚΟ  

 
ΟΜΑΓΑ 1 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε επηβαηηθώλ νρεκάησλ θαη αλνηρηώλ εκηθνξηεγώλ 

1 

02.10.6263.01 

Δ.Π. BMW ΚΖΤ 6145 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

2 Δ.Π. HYUNDAI MATRIX ΚΖΤ 6268 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

3 Δ.Π. MERCEDES ΚΖΤ 6284 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

4 Δ.Π. MERCEDES E200 KHΤ 6277 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

5 Δ.Π. RENAULT ΚΖΤ 6288 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

6 Δ.Π. TOYOTA ΚΖΤ 6274 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

7 Δ.Π. VW TRANSPORTER ΚΖΖ 4453 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 
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8 

02.20.6263.01 

Α.Ζ. MERCEDES L608D ΚΖΤ 6290 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

9 Α.Ζ. NISSAN ΚΖΖ 4461 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

10 Α.Ζ. NISSAN ΚΖΤ 6281 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

11 Α.Ζ. SKODA KHY 6280 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

12 

02.25.6263.01 

Α.Ζ. FORD RANGER ΚΖΤ 6264 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

13 Α.Ζ. MITSUBISHI L200 ΚΖΤ 6122 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

14 Α.Ζ. MITSUBISHI L200 ΚΖΤ 6148 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

15 Α.Ζ. TOYOTA ΚΖΤ 1047 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

16 Α.Ζ. TOYOTA HILUX ΚΖΖ 4454 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

17 Γ   ΒΗΚ 811 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

18 

02.30.6263.01 

Δ.Π. SUZUKI ΚΖΤ 6275 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

19 Δ.Π. NISSAN ΚΖΖ 4462 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

20 Α.Ζ. MITSUBISHI L200 ΚΖΤ 6121 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

21 Δ.Π. SUZUKI BALENO ΚΖΤ 6252 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

22 02.35.6263.01 Α.Ζ. VW CADDY ΚΤΖ 6286 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 
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23 

02.70.6263.01 

Δ.Π. OPEL ΚΖΖ 4463 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

24 Δ.Π. OPEL ΚΖΖ 4498 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

 

ύλνιν νκάδαο 1 24 

 

100.800,00 € 24.192,00 € 

   

124.99

2,00€ 

 

 

 

Α/Α ΚΪΔΙΚΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  ΟΨΘΜΑ ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΣΕΛΟ ΑΡ. ΚΤΚΛΟΧΟΡΙΑ 
Διάρκεια 

υντιρθςθσ 

Ενδεικτικόσ 
προχπολογιςμόσ 

μθνιαίασ 
ςυντιρθςθσ 

Ενδεικτικόσ 
προχπολογιςμόσ 

διετοφσ 
ςυντιρθςθσ 

ΧΠΑ 24% ΣΕΛΙΚΟ  

 
Ομάδα 2 - Επιςκευι και ςυντιρθςθ απορριμματοφόρων, φορτθγών, λεωφορείων και μθχανθμάτων ζργου 

1 

02.20.6263.03 

Α.Χ. IVECO ΚΘΘ 4459 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

2 Α.Χ. MERCEDES ΚΘΤ 6294 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

3 ΑΠ IVECO ΒΙΜ 9199 24 600,00 € 14.400,00 € 3.456,00 € 17.856,00 € 

4 ΑΠ IVECO ΒΙΜ 9282 24 600,00 € 14.400,00 € 3.456,00 € 17.856,00 € 

5 ΑΠ MERCEDES ΚΘΤ 6137 24 600,00 € 14.400,00 € 3.456,00 € 17.856,00 € 

6 ΑΠ MERCEDES ΚΘΤ 6135 24 600,00 € 14.400,00 € 3.456,00 € 17.856,00 € 

7 ΑΠ MERCEDES KHY 6291 24 600,00 € 14.400,00 € 3.456,00 € 17.856,00 € 

8 ΑΠ RENAULT ΚΘΤ 6285 24 600,00 € 14.400,00 € 3.456,00 € 17.856,00 € 

9 ΑΠ VOLVO F619 ΚΘΤ 6257 24 600,00 € 14.400,00 € 3.456,00 € 17.856,00 € 

10 Κ.Λ. MERCEDES ΜΕ 61716 24 350,00 € 8.400,00 € 2.016,00 € 10.416,00 € 

11 Κ.Λ. PIAGGIO ΜΕ105645 24 350,00 € 8.400,00 € 2.016,00 € 10.416,00 € 

12 Κ.Λ.   ΜΕ 106791 24 350,00 € 8.400,00 € 2.016,00 € 10.416,00 € 

13 Κ BUCHER GUYER ΜΕ 118232 24 350,00 € 8.400,00 € 2.016,00 € 10.416,00 € 

14 Κ DULEVO 5000 ΜΕ90519 24 350,00 € 8.400,00 € 2.016,00 € 10.416,00 € 

15 Κ IVECO ΜΕ 55610 24 350,00 € 8.400,00 € 2.016,00 € 10.416,00 € 
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16 

02.25.6263.03 

Ε.Χ JCB 3CK ΜΕ55629 24 400,00 € 9.600,00 € 2.304,00 € 11.904,00 € 

17 Ε.Χ KOMATSU ΜΕ 56661 24 400,00 € 9.600,00 € 2.304,00 € 11.904,00 € 

18 Ε.Χ KOMATSU ME 56718 24 400,00 € 9.600,00 € 2.304,00 € 11.904,00 € 

19 Π MITSUBISHI ΜΕ 113207 24 350,00 € 8.400,00 € 2.016,00 € 10.416,00 € 

20 

02.30.6263.03 

Α.Χ. IVECO KHH 4455 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

21 Ε.Χ JCB ME111688 24 400,00 € 9.600,00 € 2.304,00 € 11.904,00 € 

22 Ε.Χ EMBIENTE CE ΜΕ56729 24 400,00 € 9.600,00 € 2.304,00 € 11.904,00 € 

23 

02.70.6263.03 

Λ IVECO ΚΘΤ 6127 24 400,00 € 9.600,00 € 2.304,00 € 11.904,00 € 

24 Λ VOLVO ΚΘΤ 6292 24 400,00 € 9.600,00 € 2.304,00 € 11.904,00 € 

 
φνολο ομάδασ 2 24 

 
244.800,00 € 58.752,00 € 303.552,00 € 

 
Οη θπξηφηεξεο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νη νπνίεο πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαη νη νπνίεο πηζαλφλ λα απαηηνχλ θαη αληαιιαθηηθά γηα 

ηελ απνπεξάησζή ηνπο θαη νη νπνίεο δελ απνθιείνπλ άιιεο δεπηεξεχνπζεο εξγαζίεο νη νπνίεο ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαη δελ κπνξνχλ λα 

πξνβιεθζνχλ αθνξνχλ ζε επηζθεπέο: 

· θηλεηήξσλ 

· θηβσηίσλ ηαρπηήησλ 

· ζπκπιέθηε 

· αλαξηήζεσλ (ζνύζηεο , απνζβεζηήξεο θξαδαζκώλ) 

· θξέλσλ 

· εκπξόζζηνπ ζπζηήκαηνο 

· αεξνζπκπηεζηώλ 

· δηαθνξηθνύ 

· κίδαο 

· δπλακό 

· θακπίλαο 

· ππεξθαηαζθεπώλ 

 

Γίδνληαη νκαδνπνηεκέλεο νη θπξηφηεξεο εξγαζίεο πνπ πξνθχπηνπλ αλά είδνο επηζθεπήο νη νπνίεο είλαη ελδεηθηηθέο. 

 

1.ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΙΝΗΣΗΡΑ 

1 Ρεθηηθηέ ζηξνθάινπ 
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2 Δθαξκνγή θνπηλδέησλ 

3 Ρεθηηθηέ εδξψλ θαη βαιβίδσλ 

4 Πιάληζκα θαπαθηνχ 

5 Πιάληζκα θνξκνχ θηλεηήξα 

6 Αιιαγή δαθηπιηδηψλ κπηειψλ 

θαη εθαξκνγή πείξσλ 

7 Αληηθαηάζηαζε ρηησλίσλ 

8 Αιιαγή θνπδηλέησλ εθθεληξνθφξνπ θαη εθαξκνγή 

9 Αιιαγή νδεγψλ βαιβίδσλ 

10 Αιιαγή εδξψλ βαιβίδσλ 

11 Φιάληδεο ηζηκνχρεο 

12 Διαηήξηα 

13 Δπηζθεπή κεραληζκνχ θίλεζεο βαιβίδσλ 

14 Ρχζκηζε βαιβίδσλ 

15 Αιιαγή αληιία λεξνχ 

16 Έιεγρνο – επηζθεπή αληιίαο πεηξειαίνπ 

17 Καζαξηζκφο αθξνθχζησλ ςεθαζκνχ 

18 Δπηζθεπή ππεξζπκπηεζηή 

19 Αιιαγή θίιηξσλ ιαδηνχ αέξα πεηξειαίνπ 

20 Έιεγρνο θαπζαεξίσλ 

21 Απνζπλαξκνιφγεζε – ζπλαξκνιφγεζε, βαθή θηλεηήξα. 

2. ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΙΒΧΣΙΟΤ ΣΑΥΤΣΗΣΧΝ 

1 Αιιαγή θνπξθέηεο 

2 Αιιαγή ζπγρξφληδε 

3 Αιιαγή ξνπιεκάλ 

4 Αιιαγή γξαλαδηψλ 

5 Δπηζθεπή αξγφ γξήγνξν 

6 Φιάληδεο ηζηκνχρεο 

7 Πξσηεχσλ άμνλαο θνκπιέ 

8 Γεπηεξεχσλ άμνλαο θνκπιέ 

9 ηαπξνί ηαρπηήησλ 
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10 ηαζεξά ηαρπηήησλ 

11 Δπηζθεπή απηνκάησλ θηβσηίσλ ηαρπηήησλ 

3. ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΜΠΛΔΚΣΗ 

1 Δπηζθεπή άλσ ηξφκπαο ζπκπιέθηε 

2 Δπηζθεπή θάησ ηξφκπαο ζπκπιέθηε 

3 Αιιαγή ζεη δίζθνπ πιαηψ ξνπιεκάλ 

4 Εεχγε θεξκνπίη 

5 Δπηζθεπή δίζθνπ 

6 Δπηζθεπή πιαηψ 

7 Αιιαγή θπζνχλαο 

4. ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΑΡΣΗΔΧΝ  (ΟΤΣΔ , ΑΠΟΒΔΣΗΡΔ 

ΚΡΑΓΑΜΧΝ) 

1 Αιιαγή ακνξηηζέξ 

2 Αιιαγή - επηζθεπή ζνχζηεο 

3 Αιιαγή κπξαθέηα 

4 Αιιαγή ζηλεκπιφθ 

5 Αιιαγή θφληξεο θιπ. 

5. ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΔΓΗΗ 

1 Έιεγρνο δηθηχνπ αέξνο 

2 Έιεγρνο θεληξηθήο βαιβίδαο 

3 Έιεγρνο – αιιαγή θπζνχλεο ηξνρψλ 

4 Έιεγρνο – αιιαγή ξεγνπιαηφξσλ θξέλσλ 

5 Έιεγρνο – ηνξλίξηζκα ηακπνχξσλ 

6 Έιεγρνο - αιιαγή ζηαγψλσλ θεξκνπίη 

7 Λίπαλζε – αληηθαηάζηαζε ξνπιεκάλ ηξνρψλ – κνπαγηέ 

8 Σζηκνχρεο – δαρηπιίδηα 

6. ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΜΠΡΟΘΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

1 Αθξαμψλην 

2 Πείξνο αθξαμσλίνπ 

3 Ρνπιεκάλ πείξσλ αθξαμσλίσλ 

 4 Ρνπιεκάλ κνπαγηέ 

ΑΔΑ: ΩΥ73ΩΗΒ-8ΜΨ





22 

5 Σζηκνχρεο κνπαγηέ 

6 Ρνδέιεο 

7 Ρνδέιεο κεηαιιηθέο 

8 Γιίζηξεο – θνπδηλέηα 

9 Σάπεο πηξνδαθηπιηψλ 

10 Γξαζζαδνξάθηα 

11 Αιιαγή αθξφκπαξα κηθξήο – κεγάιεο κπάξαο 

12 Έιεγρνο – επηζθεπή κεραληζκνχ δηεχζπλζεο 

13 Έιεγρνο – επηζθεπή πδξαπιηθήο αληιίαο ηηκνληνχ 

14 Έιεγρνο – αιιαγή καξθνχηζηα πηέζεσο 

7. ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΔΡΟΤΜΠΙΔΣΧΝ 

1 ηξφθαινο 

2 Ρνπιεκάλ 

3 Διαηήξηα θφθιεξ , ζεη 

4 Γαθηπιίδηα 

5 Mπηέιεο 

6 εη ειαηήξηα 

7 εη θιάληδεο 

8 θάζηξα θφθιεξ 

9 εη θιάληδεο θφθιεξ 

10 εη ειαηήξηα θφθιεξ 

11 Βαιβίδα θφθιεξ 

12 Υηηψλην θφθιεξ 

13 Φίιηξα 

8. ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟΤ 

1 Δπηζθεπή – αληηθαηάζηαζε πελίν θνξψλα ξνπιεκάλ 

2 Δπηζθεπή – αληηθαηάζηαζε κεησηήξσλ –εκηαμνλίσλ 

3 Φιάληδεο ηζηκνχρεο 

9. ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ 

1 Γεληθή επηζθεπή κίδαο 

2 Αιιαγή κίδαο 
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3 Γεληθή επηζθεπή θαη έιεγρνο δπλακφ – απηνκάηνπ 

4 Αιιαγή δπλακφ 

5 Έιεγρνο θαη επηζθεπή θσηηζκνχ 

6 Αιιαγή θαλαξηψλ 

10. ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΜΠΙΝΑ- ΟΥΗΜΑΣΟ 

1 Αληηθαηάζηαζε ακνξηηζέξ θνπβνπθιίνπ 

2 Αληηθαηάζηαζε κπνπθάιαο αλχςσζεο 

3 Έιεγρνο – επηζθεπή – αιιαγή πδξαπιηθήο αληιίαο αλχςσζεο 

4 Αληηθαηάζηαζε ηαπεηζαξίαο νξνθήο θακπίλαο 

5 Αληηθαηάζηαζε ηαπεηζαξίαο ζπξψλ θαη πίζσ κέξνπο θακπίλαο 

6 Αληηθαηάζηαζε παηψκαηνο θακπίλαο 

7 Δπηζθεπή ζπζηήκαηνο άξζξσζεο θακπίλαο ζην ζαζί 

8 Δπηζθεπή θαζηζκάησλ αέξνο 

9 Αιιαγή αθξνιέμ, ηειάξσλ, ειαηεξίσλ θαη  ηαπεηζαξίαο θαηά πεξίπησζε 

10 Δπηζθεπή κεραληζκνχ βάζεο θαζίζκαηνο 

11 Αληηθαηάζηαζε εκπξφζζηνπ παινπίλαθα 

12 Αληηθαηάζηαζε ππνινίπσλ παινπηλάθσλ 

13 Δπηζθεπή αξζξψζεσλ ζπξψλ 

14 Αληηθαηάζηαζε κεραληζκψλ αλχςσζεο παξαζχξσλ 

15 Αληηθαηάζηαζε κεραληζκνχ αζθάιηζεο ζπξψλ 

16 Σζηκνχρεο ζηεγαλνπνίεζε 

11.ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

1. Καηάινγνο ησλ θπξηόηεξσλ εξγαζηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ ζπληήξεζε ησλ  

ππεξθαηαζθεπώλ ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ νρεκάησλ  

Αιιαγή box θνιψλαο container 

Αιιαγή αεξφθνπζθαο 

Αιιαγή αθξφκπαξνπ 

Αιιαγή άθξνπ εκβφινπ αλπςση. 

Αιιαγή άθξνπ εκβφινπ καραηξηνχ 

Αιιαγή άθξνπ εκβφινπ πφξηαο 

Αιιαγή άθξνπ εκβφινπ θνξείνπ 
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Αιιαγή άθξνπ ιεβηέ 

Αιιαγή ακνξηηζέξ 

Αιιαγή αλαπλεπζηήξα (ηάπα) 

Αιιαγή αλαζηνιέα ζψκαηνο 

Αιιαγή αλέκεο 

Αιιαγή αληιίαο λεξνχ 

Αιιαγή αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ 

Αιιαγή άμνλα ξάνπιoπ 

Αιιαγή άμνλα 

Αιιαγή άμνλα αληιίαο 

Αιιαγή άμνλα αλπςση. Μεραληζκ. 

Αιιαγή άμνλα θηλήζεσο ζαζκάλ 

Αιιαγή άμνλα θηλεηήξα 

Αιιαγή άμνλα κεηάδνζεο θίλεζεο 

Αιιαγή άμνλα ζηήξημεο αλαηξνπή 

Αιιαγή άξζξσζεο εκβ. Μαραηξηνχ 

Αιιαγή άξζξσζεο εκβ. Πφξηαο Container 

Αιιαγή άξζξσζεο εκβ. Πξνσζεηήξα 

Αιιαγή άξζξσζεο εκβ. Ράνπινπ 

ηαζεξ/ζεο amplirol 

Αιιαγή άξζξσζεο εκβ. Φνξείνπ 

Αιιαγή άξζξσζεο εκπξ. Καβαιέηνπ 

Αιιαγή άξζξσζεο κπξάηζνπ αλπς. 

Αιιαγή άξζξσζεο πφξηαο 

Αιιαγή άξζξσζεο πφξηαο container 

Αιιαγή άξζξσζεο πξέζαο 

Αιιαγή άξζξσζεο ξάνπινπ container 

Αιιαγή άξζξσζεο ζψκαηνο 

Αιιαγή άξζξσζεο ηξνρνχ container 

Αιιαγή αζθάιεηαο βξαρ.ο.κ.α. 

Αιιαγή αζθάιεηαο γάληδνπ amplirol 
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Αιιαγή αζθάιεηαο ζπγθξ.contain 

Αιιαγή αηέξκνλα αλπς.κερ. 

Αιιαγή βάθηξνπ εκβφινπ 

Αιιαγή βαιβίδαο 

Αιιαγή βάλαο 

Αιιαγή βάλαο ηξίνδεο 

Αιιαγή βάζεσλ εμάηκηζεο 

Αιιαγή βάζεσλ θηλεηήξα 

Αιιαγή βάζεσλ κπάξαο αλπςσηηθνχ 

Αιιαγή βάζεσλ ζθειεηνχ 

Αιιαγή βάζεσλ ζψκαηνο 

Αιιαγή βάζεσλ ηξνρψλ container 

Αιιαγή βάζεσο ζηήξημεο πφξηαο 

Αιιαγή βάζεο αληιίαο 

Αιιαγή βάζεο βαξέιαο ξανπινθ. 

Αιιαγή βάζεο ειαη.ζσκ. πξέζαο 

Αιιαγή βάζεο εκβφινπ πφξηαο 

Αιιαγή βάζεο κνηέξ 

Αιιαγή βάζεο ξάνπινπ ζηαζεξ/ζεο Amplirol 

Αιιαγή βάζεο ζθαινπαηηνχ 

Αιιαγή βάζεο ζηνπ αλπςση.κεραλ 

Αιιαγή βάζεο πδξαπιηθνχ θηλεη. 

Αιιαγή βάζεο ρεηξηζηεξίνπ 

Αιιαγή βξαρίνλα αλπςση. Μεραλ. 

Αιιαγή βξαρίνλα έιμεο container 

Αιιαγή γάληδνπ αζθαι.πφξηαο 

Αιιαγή γάληδνπ αζθάιηζεο amplirol 

Αιιαγή γάληδνπ ειμεο container 

Αιιαγή γάληδνπ πφξηαο 

Αιιαγή γιίζηξαο norba 

Αιιαγή γιίζηξαο αλπςση.κεραλ. 
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Αιιαγή γιίζηξαο πξνσζεηήξα 

Αιιαγή γξαλαδηνχ 

Αιιαγή γξαλαδηνχ κηδαο 

Αιιαγή γσλίαο ηπκπάλνπ 

Αιιαγή δείθηε ειαίνπ 

Αιιαγή δέιηα 

Αιιαγή δηαθφπηε 

Αιιαγή δηαθφπηε ρεηξηζκνχ ζπκπ 

Αιιαγή ειάζκαηνο θσηνθχηηαξνπ 

Αιιαγή ειαζη.παξεκβ.πφξηαο ζκα 

Αιιαγή ειαζη.ζσι.πηεο. Με αθξα 

Αιιαγή ειαζη.ζσι.πηεο.γαληδνπ 

Αιιαγή ειαζηηθνχ αλπςσηηθνχ 

Αιιαγή ειαζηηθνχ εηζαγσγήο 

Αιιαγή ειαζηηθνχ πνδηάο 

Αιιαγή ειαζηηθνχ πφξηαο 

Αιιαγή ειαζηηθνχ ζηεγαλνπνίεζεο 

Αιιαγή ειαηεξίνπ έιμεσο 

Αιιαγή ειαηεξίνπ ζψκαηνο 

Αιιαγή ειαηεξίνπ ηδαβέηαο 

Αιιαγή ειαηεξίνπ ρεηξηζηεξίνπ 

Αιιαγή εκβφινπ πδξαπι. αληιίαο 

Αιιαγή εκβφινπ αέξα 

Αιιαγή εκβφινπ αλπςσηηθνχ 

Αιιαγή εκβφινπ βαιβίδαο 

Αιιαγή εκβφινπ γάληδνπ 

Αιιαγή εκβφινπ θηεληνχ 

Αιιαγή εκβφινπ καραηξηνχ 

Αιιαγή εκβφινπ πνδαξηθψλ 

Αιιαγή εκβφινπ πφξηαο 

Αιιαγή εκβφινπ πφξηαο εκηξπκ/λνπ 
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Αιιαγή εκβφινπ πξνσζεηήξα 

Αιιαγή εκβφινπ ζπξ.πφξηαο εκηξπκ/λνπ 

Αιιαγή εκβφινπ ηειεζθνπηθνχ 

Αιιαγή εκβφινπ θνξείνπ 

Αιιαγή εκβφινπ θνξείνπ ζπκπηεο 

Αιιαγή εκβφινπ ρεηξηζηεξίνπ 

Αιιαγή εκπξνζζ. Μέξνπο ζθειεηνχ 

Αιιαγή εκπξφζζηαο κπάξαο 

Αιιαγή επαγσγηθνχ (θσηνθπηη) 

Αιιαγή επαθήο 

Αιιαγή εξηαινλ θνπδηλεηηνπ 

Αιιαγή δχγη 

Αιιαγή ειεθηξ. Βαιβ. Φεθ. Ύδαηνο 

Αιιαγή ειεθηξ. πζηεκ. Αλπςση. 

Αιιαγή ειεθηξνβαιβίδαο 

Αιιαγή ζεξκηθνχ ειεθηξ. Κπθι. 

Αιιαγή ζειεηαο container 

Αιιαγή θαδέλαο 

Αιιαγή θαισδηψζεσο 

Αιιαγή θάκεξαο 

Αιιαγή θαλφλα ρεηξηζηεξίνπ 

Αιιαγή θαλνληνχ 

Αιιαγή θαξδηάο αληιίαο 

Αιιαγή θαξξε άμνλα 

Αιιαγή θαηαλεκεηή 

Αιιαγή θεληξ. Ράνπινπ ηπκπάλνπ 

Αιιαγή θεληξ. Σκεκ. Πξνσζεηήξα 

Αιιαγή θεληξηθψλ δνθψλ ζψκαηνο 

Αιιαγή θεθαιήο πιπζηηθνχ 

Αιιαγή θεθαιήο ηεξκαη. δηαθφπηε 

Αιιαγή θηη νπηζζ.παξαθ. 
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Αιιαγή θηη ρεηξηζηεξίνπ 

Αιιαγή θνιψλαο ηδαβεηηαο 

Αιιαγή θνιψλσλ container 

Αιιαγή θνιψλσλ νξνθήο 

Αιιαγή θνιψλσλ παηψκαηνο 

Αιιαγή θνιψλσλ ζψκαηνο 

Αιιαγή θνκπιέξ 

Αιιαγή θνκπιέξ ηξνρψλ κεησηήξα 

Αιιαγή θνπδηλέηνπ 

Αιιαγή θνρπιηνχ 

Αιιαγή θξεκάζηξαο αλπςσηηθνχ 

Αιιαγή θξεκάζηξαο εκηξπκ/λνπ 

Αιιαγή θξεκάζηξαο κε γιίζηξεο 

Αιιαγή θξνππφλ 

Αιιαγή θηεληνχ 

Αιιαγή ιαδηνχ 

Αιιαγή ιαδηνχ πδξ.θπθισκ. κα 

Αιιαγή ιακαξίλαο ιάζηηρνπ 

Αιιαγή ιαζπσηήξα 

Αιιαγή ιάζηηρνπ εηζαγσγήο 

Αιιαγή ιάζηηρνπ κπάξαο αλπςσηηθνχ 

Αιιαγή ιάζηηρνπ ζθειεηνχ 

Αιιαγή ιεβηε ρεηξηζηεξίνπ 

Αιιαγή καραηξηνχ πξέζαο 

Αιιαγή κεησηή 

Αιιαγή κεξψλ ηπκπάλνπ 

Αιιαγή κεηαιιάθηε 

Αιιαγή κίδαο 

Αιιαγή κηζνχ εκπξ.ηκεκ.ζθει. 

Αιιαγή κηζνχ ηπκπάλνπ 

Αιιαγή κφληηνξ 

ΑΔΑ: ΩΥ73ΩΗΒ-8ΜΨ





29 

Αιιαγή κπάξαο αλπςσηηθνχ 

Αιιαγή κπάξαο εκβ. Ράνπινπ ηαζεξ/ζεο amplirol 

Αιιαγή κπάξαο ζνπζηψλ 

Αιιαγή κπάξαο ηηκνληνχ 

Αιιαγή κπνπηφλ 

Αιιαγή κπνπηφλ ειεθηξ.ρεηξηζη. 

Αιιαγή κπνπηνληέξαο 

Αιιαγή κπξάηζνπ αλπς.κεραλ. 

Αιιαγή ληίδαο θιίζεσο αλπςση. 

Αιιαγή ληίδαο ηειερεηξηζκνχ 

Αιιαγή μπζηξαο θνξείνπ ζκα 

Αιιαγή νδεγψλ πξνσζεηήξα 

Αιιαγή νδεγψλ παηψκαηνο 

Αιιαγή νισλ ησλ θηιηξσλ 

Αιιαγή νξζνζηαηε πξνσζεη. 

Αιιαγή νπξαλνπ container 

Αιιαγή νπξαλνπ πξεζζαο 

Αιιαγή παηψκαηνο container 

Αιιαγή παηψκαηνο πξεζζαο 

Αιιαγή πεικαησλ αλπςσηηθνχ 

Αιιαγή πεηάινπ θσηνθχηηαξνπ 

Αιιαγή πελίνπ 

Αιιαγή πη θαδελαο 

Αιιαγή πη νδεγψλ πξνσζεηήξα 

Αιιαγή πη νιηζζεζεο γιηζηξαο 

Αιιαγή πηεδνζηαηε 

Αιιαγή πηλαθα container 

Αιιαγή πηζηνιηνπ 

Αιιαγή πιαηλνχ ζθάθεο 

Αιιαγή πιαηλνχ ηξαβεξζαο 

Αιιαγή πιαηλσλ θαπαθ.εκβ.πνξη. 
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Αιιαγή πιαηλσλ ζψκαηνο 

Αιιαγή πιαθαθηνπ αληιίαο 

Αιιαγή πιαθεηαο 

Αιιαγή πιαηεο θνξείνπ 

Αιιαγή πιαησ 

Αιιαγή πνδαξηθνπ 

Αιιαγή πνδηάο 

Αιιαγή πνξηάθη 

Αιιαγή πνξηάθη container 

Αιιαγή πνξηάθη container ζκα 

Αιιαγή πνξηάθη θνξη.πξεζζαο 

Αιιαγή πφξηαο 

Αιιαγή πφξηαο container 

Αιιαγή πξηδαο 

Αιιαγή πξνβνιεα 

Αιιαγή πξνεθη.ζε γαληδ.κπξαηο. 

Αιιαγή πξνσζεηήξα 

Αιιαγή ππξξνπ 

Αιιαγή ππξξνπ εκβ.ξάνπινπ ζκα 

Αιιαγή ππξξνπ ξανπι.θπι.θνξ. 

Αιιαγή ππξξσλ ζπκπι. Container 

Αιιαγή ξάνπινπ 

Αιιαγή ξάνπινπ container 

Αιιαγή ξάνπινπ θπι.θνξείνπ ζκα 

Αιιαγή ξάνπινπ παιαληδαο 

Αιιαγή ξανπινθσιηαο 

Αιιαγή ξανπισλ θπι.θνξείνπ ζκα 

Αιιαγή ξεγνπιαηνξνπ ακπξαγηαδ 

Αιιαγή ξεγνπιαηνξνπ κπξαηζνπ 

Αιιαγή ξειε 

Αιιαγή ξνπιεκ.& γξαλαδ.κεησηε 
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Αιιαγή ξνπιεκάλ & ζηεγαλ. Σξνρ  

Αιιαγή ξνπιεκάλ άθξνπ εκβ.θνξ. 

Αιιαγή ξνπιεκάλ αλπςσηηθνχ 

Αιιαγή ξνπιεκάλ θαβαιεηνπ 

Αιιαγή ξνπιεκάλ καραηξηνχ 

Αιιαγή ξνπιεκάλ πιαησ 

Αιιαγή ξνπιεκάλ πφξηαο εκηξπκ/ 

Αιιαγή ξνπιεκάλ πξεζζαο 

Αιιαγή ξνπιεκάλ ξάνπινπ 

Αιιαγή ξπζκηζηε 

Αιιαγή ζαζκάλ 

Αιιαγή ζηδεξνζσιελα 

Αιιαγή ζθαινπαηηνχ 

Αιιαγή ζθάθεο κπινπ 

Αιιαγή ζθάθεο πξεζζαο 

Αιιαγή ζθειεηνχ 

Αιιαγή ζηαπξνπ 

Αιιαγή ζηεγαλψλ 

Αιιαγή ζηεγαλψλ εκβνι. Αλπς.Container 

Αιιαγή ζηεγαλψλ εκβνι. Αλπςση. 

Αιιαγή ζηεγαλψλ εκβνι. Αζθαιηζεο Container 

Αιιαγή ζηεγαλψλ εκβνι. Γαληδνπ Amplirol 

Αιιαγή ζηεγαλψλ εκβνι. Κηεληνπ 

Αιιαγή ζηεγαλψλ εκβνι. Μαραηξ. 

Αιιαγή ζηεγαλψλ εκβνι. Πφξηαο 

Αιιαγή ζηεγαλψλ εκβνι. Πξνσζ. 

Αιιαγή ζηεγαλψλ εκβνι. πγθξ.Container 

Αιιαγή ζηεγαλψλ εκβνι. Σει.Ζκηξπκ/λνπ 

Αιιαγή ζηεγαλψλ εκβνι. Φνξείνπ 

Αιιαγή ζηεγαλψλ εκβνι.γαληδνπ 

Αιιαγή ζηεγαλψλ πδξ.εκβ.πφξηαο 
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Αιιαγή ζηεγαλψλ πδξαπι.θηλεη. 

Αιιαγή ζηεγαλψλ ρεηξ.θνξη.-εθθ 

Αιιαγή ζηεθαλεο θπιηο.ηπκπαλνπ 

Αιιαγή ζηνηρεηνπ θηιηξνπ εηζαγ 

Αιιαγή ζηνπ ζνπζηαο 

Αιιαγή ζπξκαηνζρνηλνπ 

Αιιαγή ζπξνκ.πφξηαο εκηξπκ/λνπ 

Αιιαγή ζπζη. Γαληδνπ αζθαιηζεο Container 

Αιιαγή ζπζη.ειεγρνπ ζπκπηεζηε 

Αιιαγή ζσιήλα πνιπακηδηνπ 

Αιιαγή ζψκαηνο 

Αιιαγή ηαθαθη γιηζηξαο πξνσζεη 

Αιιαγή ηαθαθη γιηζηξαο θνξείνπ 

Αιιαγή ηαθαθη γιηζηξαο θνξείνπ Ζκηξπκ/λνπ 

Αιιαγή ηαθνπ βαιβίδαο 

Αιιαγή ηαρπζπλδεζκσλ 

Αιιαγή ηεξκαηηθνπ δηαθφπηε 

Αιιαγή ηδαβεηηαο 

Αιιαγή ηκεκ. Καζξεπηε ζθειεηνχ 

Αιιαγή ηκεκ. Οξνθήο 

Αιιαγή ηκεκ. Σξαβεξζαο ζψκαηνο 

Αιιαγή ηκεκαηνο πφξηαο 

Αιιαγή ηκεκαηνο ζθάθεο 

Αιιαγή ηκεκαηνο ζψκαηνο 

Αιιαγή ηκεκαηνο ςεπδνπι. 

Αιιαγή ηνπκπν εκβφινπ 

Αιιαγή ηξoxoπ container 

Αιιαγή ηξαβεξζαο πφξηαο 

Αιιαγή ηξαβεξζαο ζθάθεο 

Αιιαγή ηξαβεξζαο ζψκαηνο container 

Αιιαγή ηζηκνπραο ζηεγ.ξνπι. 
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Αιιαγή ηζηκνπρσλ ξάνπινπ 

Αιιαγή ηπκπαλνπ 

Αιιαγή πδξ. Ζιεθηξνβαιβηδαο 

Αιιαγή πδξ. Κπθι.πνδαξηθσλ 

Αιιαγή πδξ. Κπθισκαηνο αληιίαο 

Αιιαγή πδξαπιηθεο αληιίαο 

Αιιαγή πδξαπιηθνχ θηλεηήξα 

Αιιαγή θαλνπ 

Αιιαγή θαξνπ 

Αιιαγή θηιηξνπ 

Αιιαγή θηιηξνπ norba 

Αιιαγή θηιηξνπ επηζηξ. κα 

Αιιαγή θηο 

Αιιαγή θιαληδαο 

Αιιαγή θνξείνπ 

Αιιαγή θηεξνπ 

Αιιαγή θπιινπ αινπκηληνπ 

Αιιαγή θπζζνπλαθη αέξνο 

Αιιαγή ρεηξηζηεξίνπ 

Αιιαγή ρεξνπιη εξγαησλ 

Αιιαγή ρσληνπ 

Αιιαγή ςεπδνπιαηζηνπ 

Αιιαγή ςπθηξνζεθεο 

Απνζπλ.-επαλ. Ζιεθη. Κηλ. Πξεζζαο 

Απνζπλδ.-επαλ. Αλαζηνιεα ειαη. 

Απνζπλδ.-επαλ. Αλαηξ. Κηβση. 

Απνζπλδ.-επαλ. Αληιίαο 

Απνζπλδ.-επαλ. Αληιίαο πιπζηηθ 

Απνζπλδ.-επαλ. Αλπςση. Μεραλ. 

Απνζπλδ.-επαλ. Άμνλα αλπςση. 

Απνζπλδ.-επαλ. Άμνλα 956 �κεηαδ. 

ΑΔΑ: ΩΥ73ΩΗΒ-8ΜΨ





34 

Απνζπλδ.-επαλ. Βάζεο ξάνπινπ ει 

Απνζπλδ.-επαλ. Βξαρίνλα αλπς. 

Απνζπλδ.-επαλ. Γειηα 

Απνζπλδ.-επαλ. Γνρεηνπ ιαδηνχ 

Απνζπλδ.-επαλ. Δκβ. Αλαηξ. 

Απνζπλδ.-επαλ. Δκβ. Αλπς. Cont 

Απνζπλδ.-επαλ. Δκβ. Αλπς. Container 

Απνζπλδ.-επαλ. Δκβ. Αλπςση. 

Απνζπλδ.-επαλ. Δκβ. Αζθαιηζεο Container 

Απνζπλδ.-επαλ. Δκβ. Βεινληνπ 

Απνζπλδ.-επαλ. Δκβ. Γαληδνπ 

Απνζπλδ.-επαλ. Δκβ. Γαληδνπ Amplirol 

Απνζπλδ.-επαλ. Δκβ. Κηεληνπ 

Απνζπλδ.-επαλ. Δκβ. Μαραηξηνχ 

Απνζπλδ.-επαλ. Δκβ. Πεξηζηξ. 

Απνζπλδ.-επαλ. Δκβ. Πφξηαο 

Απνζπλδ.-επαλ. Δκβ. Πξνσζ. 

Απνζπλδ.-επαλ. Δκβ. Ράνπινπ ηαζεξ/ζεο amplirol 

Απνζπλδ.-επαλ. Δκβ. πγθ. Container 

Απνζπλδ.-επαλ. Δκβ. Σει. Ζκηξπκ/λνπ 

Απνζπλδ.-επαλ. Δκβ. Φνξείνπ 

Απνζπλδ.-επαλ. Ζιεθηξ.κνηεξ 

Απνζπλδ.-επαλ. Καβαιέηνπ 

Απνζπλδ.-επαλ. Κξεκάζηξαο 

Απνζπλδ.-επαλ. Μαραηξηνχ 

Απνζπλδ.-επαλ. Μεησηή 

Απνζπλδ.-επαλ. Μπξαηζνπ αλπς. 

Απνζπλδ.-επαλ. Παιαληδαο 

Απνζπλδ.-επαλ. Πεληαι 

Απνζπλδ.-επαλ. Πεηαινπ 

Απνζπλδ.-επαλ. Πφξηαο 
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Απνζπλδ.-επαλ. Πφξηαο θηβσηακ. 

Απνζπλδ.-επαλ. Πξεζζαο ζκα 

Απνζπλδ.-επαλ. Πξνσζεηήξα 

Απνζπλδ.-επαλ. Ράνπινπ 

Απνζπλδ.-επαλ. Ράνπινπ παιάληδαο 

Απνζπλδ.-επαλ. Ρανπισλ θνξείνπ 

Απνζπλδ.-επαλ. Ρνπιεκάλ παιάληδαο 

Απνζπλδ.-επαλ. αζκάλ 

Απνζπλδ.-επαλ. θειεηνχ 

Απνζπλδ.-επαλ. Σειερεηξ/ξηνπ 

Απνζπλδ.-επαλ. Τδξαπι. Αληιίαο 

Απνζπλδ.-επαλ. Τδξαπι .θηλεηήξα 

Απνζπλδ.-επαλ. Τπεξθαηαζθεπεο 

Απνζπλδ.-επαλ. Φνξείνπ 

Απνζπλδ.-επαλ. Φνξείνπ ζπκπηεο 

Απνζπλδ.-επαλ. Υεηξηζηεξίνπ 

Απνζπλδ.-κεηαη.- επαλ. Γαληδσλ 

Απνζπλδεζε παιαηαο ππεξθαηαζθ. 

Απνζπλδεζε πιπζηηθνχ 

Βαθε container 

Βαθε απνξ/ξνπ 

Βαθε πφξηαο 

Βαθε ππεξθαηαζθεπεο 

Γεληθν service θηλεηήξα hatz 

Έιεγρνο & ξχζκηζε θσηνθπηηαξνπ 

Έιεγρνο αλπςσηηθνχ κεραληζκνπ 

Έιεγρνο γαληδσλ αζθαιηζεο πφξηαο 

Έιεγρνο δηαξξνσλ 

Έιεγρνο εκβνισλ πφξηαο 

Έιεγρνο ειεθηξηθνπ θπθισκαηνο 

Έιεγρνο θνκπξεζεξ 
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Έιεγρνο ιεηηνπξγ.ζπκπηεζηε ζκα 

Έιεγρνο πηεζεσλ 

Έιεγρνο πηεζεσλ ζκα 

Έιεγρνο πηεζεσο εκβνι. Γαληδνπ 

Έιεγρνο ξανπισλ 

Έιεγρνο ζαζκάλ 

Έιεγρνο πδξαπι. Αληιίαο 

Έιεγρνο πδξαπι. Κηλεηήξα 

Έιεγρνο πδξαπι. Υεηξηζηεξίνπ 

Έιεγρνο πδξαπιηθφο ο.κ.α. 

Έιεγρνο ςεπδνπιαηζηνπ 

Δλίζρπζε αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ 

Δλίζρπζε αξζξψζεσλ πφξηαο 

Δλίζρπζε άξζξσζεο εκβνι. πφξηαο 

Δλίζρπζε άξζξσζεο εκβφινπ πξνσζ. 

Δλίζρπζε άξζξσζεο εκβφινπ θνξείνπ 

Δλίζρπζε βάζεο ειαηεξ.ζσκ. πξέζαο 

Δλίζρπζε βάζεο εκβφινπ θνξείνπ 

Δλίζρπζε βάζεο ππξξνπ ηπκπάλνπ 

Δλίζρπζε βάζεο ζηήξημεο πφξηαο 

Δλίζρπζε βξαρηφλσλ αλπς.κεραλ. 

Δλίζρπζε γέθπξαο 

Δλίζρπζε δέιηα 

Δλίζρπζε δεμακελήο λεξνχ 

Δλίζρπζε εκπξνζζ. γεθ. ςεπδνπι. 

Δλίζρπζε εζσηεξηθνχ ηπκπάλνπ 

Δλίζρπζε θνιψλαο αλπςσηηθνχ 

Δλίζρπζε θνιψλαο ζψκαηνο 

Δλίζρπζε θνιψλσλ πφξηαο 

Δλίζρπζε θνρπιηνπ 

Δλίζρπζε θξεκάζηξαο αλπςσηηθνχ 
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Δλίζρπζε καζηθ ηπκπαλνπ 

Δλίζρπζε καραηξηνχ 

Δλίζρπζε νδεγψλ πξνσζεηήξα 

Δλίζρπζε νξζνζηαηε 

Δλίζρπζε νξνθήο ζσκαη.πξεζζαο 

Δλίζρπζε παηψκαηνο 

Δλίζρπζε πεηαινπ 

Δλίζρπζε πη θαδελαο 

Δλίζρπζε πιαηλ. θάθεο πξεζζαο 

Δλίζρπζε πιαηλσλ ζθάθεο 

Δλίζρπζε πιαηζίνπ 

Δλίζρπζε πιαηεο θνξείνπ 

Δλίζρπζε πνδηάο 

Δλίζρπζε πφξηαο 

Δλίζρπζε πξνσζεηήξα 

Δλίζρπζε ππξξσλ ζπκπιεμεο Container 

Δλίζρπζε ξανπινθνξνπ βάζεο 

Δλίζρπζε ξανπινθσιηαο 

Δλίζρπζε ζαζζη container 

Δλίζρπζε ζθάθεο 

Δλίζρπζε ζψκαηνο πξεζζαο 

Δλίζρπζε ηδαβεηαο 

Δλίζρπζε ηξαβεξζαο πφξηαο 

Δλίζρπζε ηξαβεξζαο ζθάθεο 

Δλίζρπζε ηπκπαλνπ 

Δλίζρπζε θνξείνπ container 

Δλίζρπζε θνξείνπ ο.κ.α. 

Δλίζρπζε θηεξνπ 

Δλίζρπζε θσιηαο γαληδνπ 

Δλίζρπζε ςεπδνπιαηζηνπ 

Δλίζρπζε ςεπδνπιαηζηνπ amplirol 
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Δλίζρπζε-επζ/ζε γαληδνπ amplirol 

Δλίζρπζε-ζπγθνι.πιαηεο θνξείνπ 

Δπαλαηνπνζέηεζε πξεζζαο ζκα 

Δπηβξαρπλζε πιαηζίνπ 

Δπηζθνπή (ηνξληξ.-γεκ.) Αμνλ.ξανπισλ 

Δπηζθεπή αλπςσηηθνχ κεραληζκνπ 

Δπηζθεπή άμνλα κεηαδνζεο θηλεζhο 

Δπηζθεπή άξζξσζεο 

Δπηζθεπή βάζεσλ ηξνρψλ container 

Δπηζθεπή βάζεο εκβφινπ θνξείνπ 

Δπηζθεπή βάζεο ξάνπινπ ειμεο 

Δπηζθεπή βξαρίνλα ζπγθξ.container 

Δπηζθεπή γαληδνπ ειμεο cont. 

Δπηζθεπή δειηα 

Δπηζθεπή δηαξξνεο εκβνι.καραηξηνχ 

Δπηζθεπή δηαξξνεο ιαζηηρ.εηζαγσγεο 

Δπηζθεπή δηαξξνσλ πδξαπι. Αληιίαο 

Δπηζθεπή δηαξξνσλ πδξαπι.Κπθισκαηνο 

Δπηζθεπή δηζθνπ 

Δπηζθεπή δνρεηνπ ιαδηνχ 

Δπηζθεπή εκβφινπ αλαηξ. 

Δπηζθεπή εκβφινπ αλπς. Container 

Δπηζθεπή εκβφινπ αλπςσηηθνχ 

Δπηζθεπή εκβφινπ αζθαιηζεο Container 

Δπηζθεπή εκβφινπ βεινληνπ 

Δπηζθεπή εκβφινπ γαληδνπ 

Δπηζθεπή εκβφινπ θνπβνπθιηνπ 

Δπηζθεπή εκβφινπ καραηξηνχ 

Δπηζθεπή εκβφινπ πεξηζηξνθήο 

Δπηζθεπή εκβφινπ πφξηαο 

Δπηζθεπή εκβφινπ πξνσζεηήξα 
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Δπηζθεπή εκβφινπ ξάνπινπ ηαζεξ/ζεο amplirol 

Δπηζθεπή εκβφινπ θνξείνπ 

Δπηζθεπή εκβφινπ ρηεληνπ 

Δπηζθεπή ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο 

Δπηζθεπή ζειεηαο έιμεο container 

Δπηζθεπή θφληξαο δηαθνξηθνχ 

Δπηζθεπή θπθι.απη. ιίπαλζεο 

Δπηζθεπή καραηξηνχ 

Δπηζθεπή κπξάηζσλ αλπςσηηθνχ 

Δπηζθεπή νδεγψλ γιηζηξψλ 

Δπηζθεπή νδεγψλ πξνζέγγηζεο Container 

Δπηζθεπή νπξαλνχ container 

Δπηζθεπή παηψκαηνο 

Δπηζθεπή πεληάι 

Δπηζθεπή πιαηζίνπ container 

Δπηζθεπή πνδηάο 

Δπηζθεπή πνξηάθη (παλσ) εκηξπκ/λνπ 

Δπηζθεπή πφξηαο νρήκαηνο 

Δπηζθεπή πξνσζεηήξα 

Δπηζθεπή ξάνπινπ 

Δπηζθεπή ξανπινθσιηαο 

Δπηζθεπή ζαζκάλ 

Δπηζθεπή ζθαινπαηηνχ 

Δπηζθεπή ζθάθεο ππνδ. Απνξ/ησλ 

Δπηζθεπή ζθειεηνχ 

Δπηζθεπή ζηεξ.ζηεθ.θπι.ηπκπαλ. 

Δπηζθεπή ζπζη. Αζθαι. Πφξηαο 

Δπηζθεπή ζπζη. Απηνκ. Λίπαλζεο 

Δπηζθεπή ηειερεηξηζηεξίνπ 

Δπηζθεπή πδξαπιηθήο αληιίαο 

Δπηζθεπή πδξαπιηθνχ θηλεηήξα 

ΑΔΑ: ΩΥ73ΩΗΒ-8ΜΨ





40 

Δπηζθεπή πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο 

Δπηζθεπή θνξείνπ 

Δπηζθεπή θνξείνπ ζκα 

Δπηζθεπή ρεηξηζηεξίνπ 

Δπζπγξ/ζε αλπς.κεραλ. 

Δπζπγξ/ζε άμνλα αλπςσηηθνχ 

Δπζπγξ/ζε αξζξ.αζθαι. πφξηαο πξ 

Δπζπγξ/ζε αξζξ. εκβφινπ αλπς. 

Δπζπγξ/ζε αξζξψζεσλ πφξηαο πξέζα 

Δπζπγξ/ζε άξζξσζεο ζψκαηνο 

Δπζπγξ/ζε αζθαιεηψλ ηδαβεηα 

Δπζπγξ/ζε βάζεσλ θηλεηήξα 

Δπζπγξ/ζε βάζεσλ ζπγθξ. ζνπζηψλ 

Δπζπγξ/ζε βάζεο πιαηεο θνξείνπ 

Δπζπγξ/ζε βάζεο ξάνπινπ ζηαζεξ/ζεο amplirol 

Δπζπγξ/ζε βξαρηφλσλ αλπςσηηθνχ 

Δπζπγξ/ζε γάληδνπ έιμεο cont. 

Δπζπγξ/ζε γάληδνπ πξέζαο ζκα 

Δπζπγξ/ζε γάληδσλ πφξηαο container 

Δπζπγξ/ζε γσλίαο ηπκπάλνπ 

Δπζπγξ/ζε ειηθσζεσλ ηπκπάλνπ 

Δπζπγξ/ζε θξεκάζηξαο 

Δπζπγξ/ζε καζίθ 

Δπζπγξ/ζε κπξάηζσλ αλπςσηηθνχ 

Δπζπγξ/ζε νδεγψλ κηθξήο πφξηαο Container 

Δπζπγξ/ζε νδεγψλ πξνσζεηήξα 

Δπζπγξ/ζε πιαηλνχ αςίδαο 

Δπζπγξ/ζε πιαηζίνπ container 

Δπζπγξ/ζε πνδηάο 

Δπζπγξ/ζε πνξηάθη (επάλσ) Ζκηξπκνπιθνπκελνπ 

Δπζπγξ/ζε πφξηαο 
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Δπζπγξ/ζε πφξηαο container 

Δπζπγξ/ζε πφξηαο αλαηξνπήο 

Δπζπγξ/ζε ππξξσλ ζχκπιεμεο Container 

Δπζπγξ/ζε ζαζζη 

Δπζπγξ/ζε ζθαινπαηηνχ 

Δπζπγξ/ζε ζψκαηνο 

Δπζπγξ/ζε θσιηάο γάληδνπ 

Δπζπγξ/ζε ρηεληνπ αλπςσηηθνχ 

Δπζπγξ/ζε-εληζρ.βαο.ζηεξ.αληι 

Δπζπγξ/ζε-εληζρ.γεθπξ. ζαζη 

Δπζπγξ/ζε-εληζρ.θεληξ.δνθ.ζσκ. 

Δπζπγξ/ζε-εληζρ.ξανπινθ.βάζεσο 

Δπζπγξ/ζε-εληζρ.ςεπδ.& ξανπι 

Δπζπγξ/ζε-ελίζρπζε πιατλψλ 

Δπζπγξ/ζε-ηνξληξηζκα ζηεθ.θπι.ηπκ 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ζκα 

Ζιεθηξνινγηθή ζχλδεζε πφξηαο 

Καζαξηζκφο βαιβίδσλ 

Καζαξηζκφο ξανπιψλ θνξείνπ ζκα 

Λίπαλζε θηλνχκελσλ κεξψλ 

Λίπαλζε πξέζαο ζκα 

Μεηαηξνπή βάζεσο αληιίαο 

Ρεγνπιάξηζκα αλπςσηηθνχ κεραλ. 

Ρεγνπιάξηζκα ξανπισλ 

Ρεγνπιάξηζκα πδξαπι. Κηλεηήξα 

Ρχζκηζε αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ 

Ρχζκηζε κπξάηζσλ αλπςσηηθνχ 

Ρχζκηζε πηέζεσλ 

Ρχζκηζε πφξηαο 

Ρχζκηζε ξανπισλ 

Ρχζκηζε ζθαινπαηηνχ 
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Ρχζκηζε πδξ. θηλεηήξα 

ηεγαλ. ιεθάλεο  ππνδνρήο απνξξ. 

ηήξημε βάζεσλ δέιηα 

πγθφιιεζε άθξνπ θνξείνπ 

πγθφιιεζε αλαζηνιέσλ ζψκαηνο 

πγθφιιεζε αλπςσηηθνχ 

πγθφιιεζε άμνλα αλπςσηηθνχ 

πγθφιιεζε άμνλα αξζξ.βξαρ.αλπ 

πγθφιιεζε αξζξ.εκβνι.αλπς. 

πγθφιιεζε αξζξ. εκβφινπ πφξηαο 

πγθφιιεζε αξζξ.εκπξ. θαβαιέηνπ 

πγθφιιεζε άξζξσζεο εκβ. Φνξείνπ 

πγθφιιεζε άξζξσζεο πφξηαο 

πγθφιιεζε βάζεο ειαηεξ.ζσκαη. 

πγθφιιεζε βάζεο εκβφινπ αλπς. 

πγθφιιεζε βάζεο ζηεθάλεο θπι. 

πγθφιιεζε βάζεο ζηεξ. Φηεξνπ 

πγθφιιεζε βάζεο πδξ. αληιίαο 

πγθφιιεζε βάζεο πδξ. θηλεηήξα 

πγθφιιεζε βάζεο ρεηξηζηεξίνπ 

πγθφιιεζε βξαρίνλα ζπγθ. container 

πγθφιιεζε γέθπξαο 

πγθφιιεζε δέιηα 

πγθφιιεζε δνρείνπ ιαδηνχ 

πγθφιιεζε ειάζκαηνο θσηνθπηη. 

πγθφιιεζε εκβφινπ καραηξηνχ 

πγθφιιεζε εκβφινπ θνξείνπ 

πγθφιιεζε -εληζρ. βάζεο κηθξ. ξάνπινπ 

πγθφιιεζε θεληξ.ηκεκ.πξνσζεη. 

πγθφιιεζε θνιψλαο αλπςσηηθνχ 

πγθφιιεζε θνιψλαο ζψκαηνο 
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πγθφιιεζε θνιψλσλ πφξηαο 

πγθφιιεζε θνρπιηνχ 

πγθφιιεζε θξεκάζηξαο καραηξ. 

πγθφιιεζε θηεληνχ 

πγθφιιεζε ιάκσλ ζηεξημ. Μαζηθ 

πγθφιιεζε καζίθ 

πγθφιιεζε καραηξηνχ 

πγθφιιεζε κπξάηζσλ αλπςσηηθνχ 

πγθφιιεζε νξζνζηάηε 

πγθφιιεζε παηψκαηνο 

πγθφιιεζε πεικάησλ ζηεξ.container 

πγθφιιεζε πεηάινπ 

πγθφιιεζε πιαηζίνπ 

πγθφιιεζε πνδηάο 

πγθφιιεζε πφξηαο 

πγθφιιεζε πφξηαο αλαηξνπήο 

πγθφιιεζε πξνσζεηήξα 

πγθφιιεζε ξανπινθσιηαο 

πγθφιιεζε ζθαινπαηηνχ 

πγθφιιεζε ζθάθεο 

πγθφιιεζε ζηεθάλεο θπιίζεσο 

πγθφιιεζε ζψκαηνο 

πγθφιιεζε ηξαβέξζαο 

πγθφιιεζε ηπκπάλνπ 

πγθφιιεζε θηεξψλ 

πγθφιιεζε ςεπδνπιαηζίνπ 

πγθφιιεζε-ζηεξημε ιάζηηρνπ 

χζθημε ξάνπισλ 

Σνπνζέηεζε inventer 

Σνπνζέηεζε αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ 

Σνπνζέηεζε γιηζηξψλ θάδσλ 
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Σνπνζέηεζε ειεγθηή πξνγξ/ηνο 

Σνπνζέηεζε κάζθαο θνξείνπ 

Σνπνζέηεζε κπνπη/ξαο ρνάλεο 

Σνπνζέηεζε πιατλψλ κπαξψλ 

Σνπνζέηεζε πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο 

Σνπνζέηεζε πδξαπιηθψλ πνδαξηθψλ 

Σνξλίξηζκα-γέκηζκα άμνλα παιάληδαο 

Σνξλίξηζκα-γέκηζκα ξάνπινπ 

Σνξλίξηζκα-θεληξάξηζκα ηπκπάλνπ 

11,2. Καηάινγνο θπξηόηεξσλ εξγαζηώλ πνπ αθνξνύλ ηα ζάξσζξα 

1. Απιφ service ππεξθαηαζθεπήο ζαξψζξνπ (αιιαγή θίιηξσλ ειαίνπ, αέξνο θαη ειαίνπ 

θηλεηήξα). 

2. Αιιαγή θεληξηθήο ζθνχπαο θαη ξχζκηζεο απηήο. 

3. Αιιαγή πιατλήο ζθνχπαο θαη ξχζκηζεο απηήο. 

4. Γεληθφ service ήηνη: α) αιιαγή ιαδηψλ θηλεηήξσλ πιαηζίνπ θαη ππεξθαηαζθεπήο, β) 

αιιαγή θίιηξσλ: ιαδηνχ πεηξειαίνπ αέξα θαη ησλ δπν θηλεηήξσλ, γ) έιεγρνο εκπξφζζηνπ 

ζπζηήκαηνο, ηκάλησλ, βαιβνιίλσλ ζαζκάλ θαη δηαθνξηθνχ, έιεγρνο θαη ξχζκηζεο 

ζπζηήκαηνο ζάξσζεο. 

5. Δπηζθεπή ηνπ ζπκπιέθηε κε εμαγσγή θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπ ζαζκάλ θαη ηελ αιιαγή 

ησλ αληιηψλ ηνπ ζπκπιέθηε. 

6. Δπηζθεπή ηνπ πδξαπιηθνχ κεηαηξνπέα ηνπ ζαξψζξνπ. 

7. Δπηζθεπή πνιιαπιαζηαζηή ζηξνθψλ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο ηνπξκπίλαο. 

8. Αληηθαηάζηαζε ζπξκαηφζθνηλνπ πιατλήο ζθνχπαο. 

9. Δμαγσγή – επηζθεπή – επαλαηνπνζέηεζε θπιίλδξνπ θεληξηθήο ζθνχπαο. 

10. Δμαγσγή – επηζθεπή – επαλαηνπνζέηεζε θπιίλδξνπ πιατλήο ζθνχπαο. 

11. Αληηθαηάζηαζε ςπγείνπ ζπζηήκαηνο ςχμεσο βνεζεηηθνχ θηλεηήξα. 

12. Δμαγσγή – επηζθεπή – επαλαηνπνζέηεζε αληιίαο χδαηνο ζπζηήκαηνο ςεθαζκνχ. 

13. Αληηθαηάζηαζε αληιίαο πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο ζάξσζεο. 

14. Δμαγσγή – επηζθεπή – επαλαηνπνζέηεζε πδξαπιηθνχ θηλεηήξα πιατλήο ζθνχπαο. 

15. Δμαγσγή – επηζθεπή – επαλαηνπνζέηεζε πδξαπιηθνχ θηλεηήξα θεληξηθήο ζθνχπαο. 

16. Αληηθαηάζηαζε πιατλνχ ζσιήλα αλαξξφθεζεο ρνάλεο. 
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17. Αληηθαηάζηαζε ζσιήλα αλαξξφθεζεο νξνθήο (πξνβνζθίδα). 

18. Δμαγσγή – επηζθεπή – επαλαηνπνζέηεζε αληιίαο πςειήο πίεζεο χδαηνο. 

19. Δμαγσγή ρνάλεο αλαξξφθεζεο. Αληηθαηάζηαζε ειαζηηθψλ παξεκβπζκαησλ, 

επαλαηνπνζέηεζε θαη ξχζκηζε απηήο. 

20. Αληηθαηάζηαζε ειαζηηθνχ, ηξνρνχ ρνάλεο. 

21. Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνκαγλεηηθήο βαιβίδαο πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο. 

22. Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνκαγλεηηθήο βαιβίδαο ζπζηήκαηνο αέξνο. 

23. Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνκαγλεηηθήο βαιβίδαο ζπζηήκαηνο ςεθαζκνχ χδαηνο. 

24. Αληηθαηάζηαζε δηαθφπηε ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

25. Αληηθαηάζηαζε παξεκβχζκαηνο πφξηαο θάδνπ. 

26. Αληηθαηάζηαζε παξεκβχζκαηνο ρψξνπ θηλεηήξα. 

27. Αληηθαηάζηαζε παξεκβχζκαηνο ηνπξκπίλαο. 

28. Δμαγσγή – επηζθεπή – επαλαηνπνζέηεζε κπινθ ειεθηξνβαιβίδσλ πδξαπιηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

29. Αληηθαηάζηαζε κεηαιιηθνχ αεξαγσγνχ θάδνπ απνξξηκκάησλ. 

30. Αληηθαηάζηαζε πξνθπιαθηήξσλ πξφζθξνπζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θάδνπ απνξξηκκάησλ. 

31. Δμαγσγή – επηζθεπή – επαλαηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο θίιηξσλ ςεθαζκνχ χδαηνο. 

32. Αληηθαηάζηαζε ειαζηηθήο θνπξηίλαο ζπζηήκαηνο ζάξσζεο. 

33. Δμαγσγή – επηζθεπή – επαλαηνπνζέηεζε θαη θαζαξηζκφο δεμακελήο πεηξειαίνπ.. 

34. Αληηθαηάζηαζε άμνλα θεληξηθήο ζθνχπαο. 

35. Αληηθαηάζηαζε άμνλα θαη θιαπέηνπ θάδνπ απνξξηκκάησλ. 

36. Δμαγσγή – επηζθεπή – επαλαηνπνζέηεζε πφξηαο θάδνπ απνξξηκκάησλ θαη ξχζκηζε 

απηήο. 

37. Δμαγσγή – επηζθεπή – επαλαηνπνζέηεζε θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ζάξσζεο θαη 

επζπγξάκκηζε απηνχ. 

38. Δμαγσγή – επηζθεπή – επαλαηνπνζέηεζε θειχθνπο ηνπξκπίλαο αλαξξφθεζεο. 

39. Δπηζθεπή θάδνπ απνξξηκκάησλ κε αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ηκεκάησλ απηνχ. 

40. Δμαγσγή – επηζθεπή – επαλαηνπνζέηεζε πιατλνχ ζπζηήκαηνο ζάξσζεο θαη 

επζπγξάκκηζε απηνχ. 

41. Αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ρνάλεο αλαξξφθεζεο. 

42. Δμαγσγή – επηζθεπή – επαλαηνπνζέηεζε πδξαπιηθνχ θπιίλδξνπ ζπζηήκαηνο αλαηξνπήο 
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θάδνπ. 

43. Δμαγσγή – επηζθεπή – επαλαηνπνζέηεζε πδξαπιηθνχ ρεηξηζηεξίνπ αλαηξνπήο θάδνπ. 

11.3.Καηάινγνο θπξηόηεξσλ εξγαζηώλ πνπ αθνξνύλ ηα ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΟΥΗΜΑΣΑ 

1. Απιφ service αλπςσηηθνχ (βάζεο –- βξαρίνλα) 

2. Δπηζθεπή θπιίλδξσλ  

3. Δπηζθεπή ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο 

4. Αληηθαηάζηαζε ηζηκνχρεο  

5. Δπηζθεπή θαιαζηνχ 

6. Δπηζθεπή ξανχινπ 

7. Αληηθαηάζηαζε καξθνπηζηνχ 

8. Έιεγρνο ρεηξηζηεξίσλ 

9. Έιεγρνο βαιβίδαο 

12. Καηάινγνο θπξηόηεξσλ εξγαζηώλ πνπ αθνξνύλ ηα  ΔΠΙΒΑΣΙΚΑ-ΒΑΝ-ΛΔΧΦΟΡΔΙΑ 

–   ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΥΗΜΑΣΑ 

13.1. πληήξεζε θαη επηζθεπή θηλεηήξα 

1. Ρεθηηθηέ ζηξνθάινπ 

2. Δθαξκνγή θνπδηλέησλ 

3 .Ρεθηηθηέ εδξψλ θαη βαιβίδσλ 

4. Πιάληζκα θαπαθηνχ 

5. Πιάληζκα θνξκνχ θηλεηήξα 

6. Αιιαγή δαθηπιηδηψλ κπηειψλ 

7. θαη εθαξκνγή πείξσλ 

8. Αιιαγή θνπδηλέησλ εθθεληξνθφξνπ θαη εθαξκνγή 

9. Αιιαγή νδεγψλ βαιβίδσλ 

10. Αιιαγή εδξψλ βαιβίδσλ 

11. Φιάληδεο ηζηκνχρεο 

12. Διαηήξηα 

13. Δπηζθεπή κεραληζκνχ θίλεζεο βαιβίδσλ 

14. Ρχζκηζε βαιβίδσλ 

15. Αιιαγή αληιία λεξνχ 

16. Αιιαγή θίιηξσλ ιαδηνχ αέξα βελδίλεο 
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17. Έιεγρνο θαπζαεξίσλ 

18. Απνζπλαξκνιφγεζε – ζπλαξκνιφγεζε, θηλεηήξα. 

12.2. πληήξεζε θαη επηζθεπή θηβσηίνπ ηαρπηήησλ 

1. Αιιαγή θνπξθέηεο 

2. Αιιαγή ζπγρξφληδε 

3. Αιιαγή ξνπιεκάλ 

4. Αιιαγή γξαλαδηψλ 

5. Φιάληδεο ηζηκνχρεο 

6. Πξσηεχσλ άμνλαο θνκπιέ 

7. Γεπηεξεχσλ άμνλαο θνκπιέ 

8. ηαπξνί ηαρπηήησλ 

9. ηαζεξά ηαρπηήησλ 

10. Δπηζθεπή απηνκάησλ θηβσηίσλ ηαρπηήησλ 

12.3. πληήξεζε θαη επηζθεπή αλαξηήζεσλ 

1. Αιιαγή ακνξηηζέξ 

2. Αιιαγή ζηλεκπιφθ 

3. Αιιαγή θφληξεο θ.ι.π. 

12 .4. πληήξεζε θαη επηζθεπή ζπζηήκαηνο πέδεζεο 

1. Έιεγρνο – επηζθεπή ηξφκπαο θξέλνπ 

2 .Έιεγρνο – επηζθεπή δαγθάλσλ δηζθφθξελνπ 

3. Έιεγρνο – αιιαγή ξεγνπιαηφξσλ θξέλσλ 

4. Έιεγρνο – ηνξλίξηζκα ηακπνχξσλ - δίζθσλ 

5. Έιεγρνο - αιιαγή ζηαγψλσλ θεξκνπίη - ηαθάθηα 

6 .Λίπαλζε – αληηθαηάζηαζε ξνπιεκάλ ηξνρψλ – κνπαγηέ 

7. Σζηκνχρεο – δαρηπιίδηα 

12.5. πληήξεζε θαη επηζθεπή ζπζηήκαηνο εκπξόζζηνπ ζπζηήκαηνο 

1. Δπηζθεπή θαη αληηθαηάζηαζε ζηηο κπνπθάιεο κπξνζηηλνχ ζπζηήκαηνο 

2. Έιεγρνο θαη επηζθεπή ηηκνληνχ θαη ζπζηήκαηνο ζπγθξάηεζεο απηνχ 

12.6. πληήξεζε θαη επηζθεπή δηαθνξηθνύ 

1. Δπηζθεπή – αληηθαηάζηαζε ηκάληα θίλεζεο 

2. Δπηζθεπή – αληηθαηάζηαζε κπηιηψλ ηξνρνχ θίλεζεο 
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12.7. πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξηθώλ ζπζηεκάησλ 

1. Γεληθή επηζθεπή κίδαο 

2. Αιιαγή κίδαο 

3. Γεληθή επηζθεπή θαη έιεγρνο δπλακφ – απηνκάηνπ 

4. Αιιαγή δπλακφ 

5. Έιεγρνο θαη επηζθεπή θσηηζκνχ 

6. Αιιαγή θαλαξηψλ  

7. Έιεγρνο θαη επηζθεπή θαισδίσζεο 

13.  ΔΡΓΑΙΔ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ -ΒΑΦΗ  

1. Αιιαγή θνιιεηνχ παξκπξίδ επηβαηηθνχ 

2.  Αιιαγή θνιιεηνχ παξκπξίδ θνξηεγνχ  

3. Αιιαγή παξκπξίδ Μ.Δ.  

4. Αιιαγή κε ιάζηηρν παξκπξίδ επηβαηηθνχ  

5. Αιιαγή κε ιάζηηρν παξκπξίδ θνξηεγνχ  

6. Αιιαγή πξνθπιαθηήξα δηαηξνχκελνπ  

7. Αιιαγή πξνθπιαθηήξα 

8.  Αιιαγή ζθαινπαηηνχ θακπίλαο 

9.  Αιιαγή γξχινπ ηδακηνχ 

10. Ακκνβνιή ππεξθαηαζθεπήο απνξξηκκαηνθφξνπ 

11.  Βαθή επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ  

12. Βαθή θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ  

13. Βαθή Μ.Δ.  

14. Δπηζθεπή θιεηδαξηάο πφξηαο 

15. Γεληθέο εξγαζίεο θαλνπνηείαο Αιιαγή θαλαξηψλ  

16. Καηαζθεπή ηαπεηζαξίαο Σνπνζέηεζε γξακκάησλ & θίηξηλεο ισξίδαο θαζίζκαηνο 

14. ΔΠΙΚΔΤΗ ΦΟΡΣΧΣΧΝ-ΔΚΚΑΦΔΧΝ-ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ 

(ΓΙΑΜΟΡΦΧΔΧΝ)- ΑΛΑΣΟΓΙΑΝΟΜΔΑ 

15.1. πληήξεζε θαη επηζθεπή θηλεηήξα 

1. Ρεθηηθηέ ζηξνθάινπ 

2. Δθαξκνγή θνπδηλέησλ 

3 .Ρεθηηθηέ εδξψλ θαη βαιβίδσλ 
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4. Πιάληζκα θαπαθηνχ 

5. Πιάληζκα θνξκνχ θηλεηήξα 

6. Αιιαγή δαθηπιηδηψλ κπηειψλ 

7. θαη εθαξκνγή πείξσλ 

8. Αιιαγή θνπδηλέησλ εθθεληξνθφξνπ θαη εθαξκνγή 

9. Αιιαγή νδεγψλ βαιβίδσλ 

10. Αιιαγή εδξψλ βαιβίδσλ 

11. Φιάληδεο ηζηκνχρεο 

12. Διαηήξηα 

13. Δπηζθεπή κεραληζκνχ θίλεζεο βαιβίδσλ 

14. Ρχζκηζε βαιβίδσλ 

15. Αιιαγή αληιία λεξνχ 

16. Αιιαγή θίιηξσλ ιαδηνχ αέξα βελδίλεο 

17. Έιεγρνο θαπζαεξίσλ 

18. Απνζπλαξκνιφγεζε – ζπλαξκνιφγεζε, θηλεηήξα. 

14.2. πληήξεζε θαη επηζθεπή θηβσηίνπ ηαρπηήησλ 

1. Αιιαγή θνπξθέηεο 

2. Αιιαγή ζπγρξφληδε 

3. Αιιαγή ξνπιεκάλ 

4. Αιιαγή γξαλαδηψλ 

5. Φιάληδεο ηζηκνχρεο 

6. Πξσηεχσλ άμνλαο θνκπιέ 

7. Γεπηεξεχσλ άμνλαο θνκπιέ 

8. ηαπξνί ηαρπηήησλ 

9. ηαζεξά ηαρπηήησλ 

10. Δπηζθεπή απηνκάησλ θηβσηίσλ ηαρπηήησλ 

14.3. πληήξεζε θαη επηζθεπή αλαξηήζεσλ 

1. Αιιαγή ακνξηηζέξ 

2. Αιιαγή ζηλεκπιφθ 

3. Αιιαγή θφληξεο θ.ι.π. 

14 .4. πληήξεζε θαη επηζθεπή ζπζηήκαηνο πέδεζεο 
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1. Έιεγρνο – επηζθεπή ηξφκπαο θξέλνπ 

2 .Έιεγρνο – επηζθεπή δαγθάλσλ δηζθφθξελνπ 

3. Έιεγρνο – αιιαγή ξεγνπιαηφξσλ θξέλσλ 

4. Έιεγρνο – ηνξλίξηζκα ηακπνχξσλ - δίζθσλ 

5. Έιεγρνο - αιιαγή ζηαγψλσλ θεξκνπίη - ηαθάθηα 

6 .Λίπαλζε – αληηθαηάζηαζε ξνπιεκάλ ηξνρψλ – κνπαγηέ 

7. Σζηκνχρεο – δαρηπιίδηα 

14.5. πληήξεζε θαη επηζθεπή ζπζηήκαηνο εκπξόζζηνπ ζπζηήκαηνο 

1. Δπηζθεπή θαη αληηθαηάζηαζε ζηηο κπνπθάιεο κπξνζηηλνχ ζπζηήκαηνο 

2. Έιεγρνο θαη επηζθεπή ηηκνληνχ θαη ζπζηήκαηνο ζπγθξάηεζεο απηνχ 

14.6. πληήξεζε θαη επηζθεπή δηαθνξηθνύ 

1. Δπηζθεπή – αληηθαηάζηαζε ηκάληα θίλεζεο 

2. Δπηζθεπή – αληηθαηάζηαζε κπηιηψλ ηξνρνχ θίλεζεο 

14.7. πληήξεζε θαη επηζθεπή πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο 

14.8. πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξηθώλ ζπζηεκάησλ 

1. Γεληθή επηζθεπή κίδαο 

2. Αιιαγή κίδαο 

3. Γεληθή επηζθεπή θαη έιεγρνο δπλακφ – απηνκάηνπ 

4. Αιιαγή δπλακφ 

5. Έιεγρνο θαη επηζθεπή θσηηζκνχ 

6. Αιιαγή θαλαξηψλ  

7. Έιεγρνο θαη επηζθεπή θαισδίσζεο 

15.  ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ – ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ 

ΚΑΙ  ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

 Έιεγρνο ησλ πδξαπιηθψλ ζπλδέζεσλ θαη παξνρψλ λεξνχ ζηα ςπθηηθά ζπγθξνηήκαηα µέζσ 

πηψζεο πίεζεο λεξνχ ζηνπο ελαιιάθηεο.  

 Καζαξηζκφο θίιηξσλ   

  Έιεγρνο απηνµαηηζµνχ θαη πξεζνζηαηψλ, αηζζεηεξίσλ θαη δηαθνπηψλ ξνήο  ςπθηηθνχ 

πγξνχ. 

  πληήξεζε ειεθηξηθψλ  

  Έιεγρνο relay ηζρχνο, ζχζθημε θαισδίσλ, έιεγρνο θαηάζηαζεο επαθψλ εθθηλεηψλ. 
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 χζθημε αθξνδεθηψλ ζπκπηεζηψλ.  

 Έιεγρνο δηαξξνψλ ςπθηηθνχ πγξνχ µε ειεθηξνληθφ αληρλεπηή. 

  θαζαξηζκφο ησλ ζπκππθλσηψλ µε ρξήζε θαηαιιήισλ ρεκηθψλ (µε ηνμηθψλ θαη 

νηθνινγηθψλ) θαη αληιίαο θπθινθνξίαο.  

 Δθθίλεζε θαη έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

 Καηαγξαθή ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ.  

  Καηακέηξεζε πηέζεσλ, ζεξκνθξαζηψλ, θαη αµπεξνµέηξεζε θηλεηήξσλ 

  Έιεγρνο µεηξήζεσλ, ψζηε λα θπκαίλνληαη ζηα αζθαιή φξηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

 16.  ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ – ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΓΡΟΦΟΡΧΝ- ΚΑΓΟΠΛΤΝΣΗΡΙΧΝ  

• Όιεο νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ζηελ παξ. 1-11 θαη αθνξνχλ ηα κεραληθά κέξε ηνπ 

πιαηζίνπ   

• Καηάιιειε ξχζκηζε ηνπ θαπζηήξα (εθφζνλ ππάξρεη) γηα νηθνλνκία θαπζίκνπ θαη 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ εθπνκπψλ 

• Έιεγρνο θαπζαεξίσλ 

• Έιεγρνο θαη ιίπαλζε ηνπ θπθινθνξεηή 

• Έιεγρνο απηνκαηηζκψλ 

• Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

• Έιεγρνο αληιίαο πς. πίεζεο λεξνχ  

• Έιεγρνο θεθαιήο πιχζεο 

 

 

17. ΔΡΓΑΙΔ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

 Γεληθή επηζθεπή κίδαο 

 Αιιαγή κίδαο 

 Γεληθή επηζθεπή θαη έιεγρνο δπλακφ – απηνκάηνπ 

 Αιιαγή δπλακφ 

 Έιεγρνο θαη επηζθεπή θσηηζκνχ 

 Αιιαγή θαλαξηψλ 
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χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, πεξ. δ, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 87Α/7-6-2010), ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

νηθνλνκηθήο επηηξνπήο αλήθεη ε έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ε δηάζεζε  ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

ηνλ Κ.Α. 02.10.6263.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ  

5.000,00, πξννξηζκέλε γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2017. 

ηνλ Κ.Α. 02.20.6263.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ  

90.000,00, πξννξηζκέλε γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2017. 

ηνλ Κ.Α. 02.25.6263.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ  

30.000,00, πξννξηζκέλε γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2017. 

ηνλ Κ.Α. 02.30.6263.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ  

30.000,00, πξννξηζκέλε γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2017. 

ηνλ Κ.Α. 02.35.6263.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ  

5.000,00, πξννξηζκέλε γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2017. 

ηνλ Κ.Α. 02.70.6263.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ  

20.000,00, πξννξηζκέλε γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2017. 

 

Παξαθαιψ λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ: 

1. Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία. 

2. Έγθξηζε πνζνχ 428.544,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%) γηα ηα έηε 2017, 2018 & 2019 σο θάησζη: 

Γηα ην 2017 ην πνζφ ησλ 180.000,00 € ζα βαξχλεη ηνπο πην θάησ Κσδηθνχο Δμφδσλ: 

 

ΚΧΓΙΚΟ ΠΟΟ 

02.10.6263.02           5.000,00 €  

02.20.6263.02          90.000,00 €  

02.25.6263.02          30.000,00 €  

02.30.6263.02          30.000,00 €  

02.35.6263.02           5.000,00 €  

02.70.6263.02           20.000,00 €  

       ύλνιν 2017       180.000,00 € 
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Γηα ην 2018 ην πνζφ ησλ 180.000,00 € ζα βαξχλεη ηνπο πην θάησ Κσδηθνχο Δμφδσλ: 

 

ΚΧΓΙΚΟ ΠΟΟ 

02.10.6263.03           5.000,00 €  

02.20.6263.03          90.000,00 €  

02.25.6263.03          30.000,00 €  

02.30.6263.03          30.000,00 €  

02.35.6263.03           5.000,00 €  

02.70.6263.03           20.000,00 €  

       ύλνιν 2018       180.000,00 € 

 

Γηα ην 2019 ην πνζφ ησλ 68.544,00 € ζα βαξχλεη ηνπο πην θάησ Κσδηθνχο Δμφδσλ: 

 

ΚΧΓΙΚΟ ΠΟΟ 

02.10.6263.04           3.000,00 €  

02.20.6263.04          20.000,00 €  

02.25.6263.04          20.000,00 €  

02.30.6263.04          20.000,00 €  

02.35.6263.04           2.000,00 €  

02.70.6263.04           3.544,00 €  

       ύλνιν 2019         68.544,00 € 
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3. Έγθξηζε αλάιεςεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο 

4. Έγθξηζε ηεο ππ‟ αξηζκ. 378/2017 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017. 

5. Φήθηζε θαη δηάζεζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ 5.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6263.02 κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2017» 

6. Φήθηζε θαη δηάζεζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ 90.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6263.02 κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη 

επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2017» 

7. Φήθηζε θαη δηάζεζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ 30.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6263.02 κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη 

επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2017» 

8. Φήθηζε θαη δηάζεζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ 30.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6263.02 κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη 

επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2017» 

9. Φήθηζε θαη δηάζεζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ 5.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6263.02 κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2017» 

10. Φήθηζε θαη δηάζεζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ 20.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6263.02 κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη 

επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2017» 

11. Σελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. γηα ηα έηε 

2017-2019. 
   

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππ’ όςε: 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηηο δηαηάμεηο  

2. ηνπ άξζξνπ 72, παξ. 1, πεξ. δ, ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 87Α/7-6-2010) 

3. ηνπ άξζξνπ 72, παξ. 1, πεξ. ε, ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 87Α/7-6-2010) 

4. ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)» 

5. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

6. ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

7. ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

8. [Μέρξη ηηο 31/03/2017] ηνπ λ. 3886/2010 (Α' 173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21γο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
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25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335)» , 

9. ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

10. ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», 

11. ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ…»,  

12. ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ 

θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

13. ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150) 

14. ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

15. ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

16. ηνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο” 

17. ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) 

«Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε 

αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) 

“Καζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο”, 

18. ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

19. ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

20. ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

21. ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

22.  ηνπ π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”, φπσο ηζρχεη, 

23. ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ » 

24. ηεο κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..), 

25. ηελ κε αξηζκφ 189/2017 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε αλαγθαηφηεηα δηελέξγεηαο 

ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο, 
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26. ηελ κε αξηζκφ 378/2017 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Σκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ – Λνγηζηεξίνπ – Πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

27. ηελ παξνχζα κε αξηζκφ 438/2017 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πνιπεηήο δαπάλε 

σο εμήο,  ζηνπο Κ.Α.: 02.10.6263.02, 02.20.6263.02, 02.25.6263.02, 02.30.6263.02, 02.35.6263.02, 02.70.6263.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 κε πνζφ 180.000,00 επξψ αληίζηνηρα ,  θαη ζηνπο νηθείνπο  Κ.Α. 02.10.6263.03, 02.20.6263.03, 02.25.6263.03, 

02.30.6263.03, 02.35.6263.03, 02.70.6263.03 πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 κε πνζφ 180.000,00 € θαη ζηνπο Κ.Α. 

02.10.6263.04, 02.20.6263.04, 02.25.6263.04, 02.30.6263.04, 02.35.6263.04, 02.70.6263.04, πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019  

κε πνζφ 68.544,00 €, ςεθίζηεθαλ νη αληίζηνηρεο πηζηψζεηο, εγθξίζεθαλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο, θαη εγθξίζεθε ε κε αξηζκφ 29/2017 Μειέηε 

ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

28. Σεο παξνχζαο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε κειέηε κε αξηζ 20/2017 ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο  πνπ αθνξά ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΔ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΧΝ 

ΜΔΧΝ ΔΣΧΝ 2017-2019»  θαη  θαηαξηίδνληαη νη φξνη δηαθήξπμεο πεξί  δηελέξγεηαο ηνπ δηεζλνχο  ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δεκφζηνπ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ηεο σο άλσ ππεξεζίαο 

29. Σν κε ΑΓΑΜ. 17REQ001752039/25-07-2017 θαηαρσξεζέλ  ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. πξσηνγελέο  αίηεκα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο γηα ηελ ππεξεζία 

κε ηίηιν: «ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΔ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΧΝ ΜΔΧΝ ΔΣΧΝ 2017-2019». 

30. Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ 

ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη 

ξεηά παξαπάλσ 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    ν κ ό θ σ λ α 

 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ππ‟ αξηζκ. 29/2017 ηερληθή κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθψλ 

Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «πληεξήζεηο θαη επηζθεπέο 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ εηψλ 2017-2019, ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 428.544,00 €   ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 

2. Έγθξηζε πνζνχ 428.544,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%) γηα ηα έηε 2017, 2018 & 2019 σο θάησζη: 

Γηα ην 2017 ην πνζφ ησλ 180.000,00 € ζα βαξχλεη ηνπο πην θάησ Κσδηθνχο Δμφδσλ: 

ΚΧΓΙΚΟ ΠΟΟ 

02.10.6263.02           5.000,00 €  

02.20.6263.02          90.000,00 €  
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02.25.6263.02          30.000,00 €  

02.30.6263.02          30.000,00 €  

02.35.6263.02           5.000,00 €  

02.70.6263.02           20.000,00 €  

       ύλνιν 2017       180.000,00 € 

 

Γηα ην 2018 ην πνζφ ησλ 180.000,00 € ζα βαξχλεη ηνπο πην θάησ Κσδηθνχο Δμφδσλ: 

ΚΧΓΙΚΟ ΠΟΟ 

02.10.6263.03           5.000,00 €  

02.20.6263.03          90.000,00 €  

02.25.6263.03          30.000,00 €  

02.30.6263.03          30.000,00 €  

02.35.6263.03           5.000,00 €  

02.70.6263.03           20.000,00 €  

       ύλνιν 2018       180.000,00 € 

 

Γηα ην 2019 ην πνζφ ησλ 68.544,00 € ζα βαξχλεη ηνπο πην θάησ Κσδηθνχο Δμφδσλ: 

ΚΧΓΙΚΟ ΠΟΟ 

02.10.6263.04           3.000,00 €  

02.20.6263.04          20.000,00 €  

02.25.6263.04          20.000,00 €  

02.30.6263.04          20.000,00 €  
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02.35.6263.04           2.000,00 €  

02.70.6263.04           3.544,00 €  

       ύλνιν 2019         68.544,00 € 

 

3. Δγθξίλεη ηελ αλάιεςε Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο 

4. Δγθξίλεη ηελ ππ‟ αξηζκ. 378/2017 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017. 

5. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη πίζησζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ 5.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.10.6263.02 κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη 

επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2017» 

6. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη πίζησζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ 90.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.6263.02 κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη 

επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2017» 

7. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη πίζησζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ 30.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.25.6263.02 κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη 

επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2017» 

8. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη πίζησζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ 30.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6263.02 κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη 

επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2017» 

9. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη πίζησζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ 5.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.35.6263.02 κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη 

επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2017» 

10. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη πίζησζε, γηα ην έηνο 2017, πίζησζεο πνζνχ 20.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.70.6263.02 κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη 

επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2017» 

11. Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ, γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ εηψλ 2017-2019 θαη ζπληάζζεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο σο θαησηέξσ. 

  

δδ ηη αα θθ εε ξξ ύύ ζζ ζζ εε ηη   

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΟΙΥΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΑΝΧ ΣΧΝ ΟΡΙΧΝ 

 

Αλαζέηνπζα Αξρή : ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

Δίδνο ύκβαζεο : ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΧΝ ΜΔΧΝ ΔΣΧΝ 2017-2019 

Γηάξθεηαο δύν (2) εηώλ - γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ απνθαηάζηαζεο έθηαθησλ βιαβώλ θαη πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο  κεηαθνξηθώλ κέζσλ ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθώλ 

Σαμηλόκεζε θαηά   CPV: 50110000-9    

Κξηηήξην Αλάζεζεο  :  Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζε ηηκήο 
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 ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ΠΛ. ΠΑΜΜΔΓΗΣΧΝ ΣΑΞΗΑΡΥΧΝ 1 

Πφιε ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 32009 

Υψξα ΔΛΛΑΓΑ  

Κσδηθφο ΝUTS 2806 

Σειέθσλν 2262351100 

Φαμ 2262351117 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  tanagra@tanagra.gr  

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο θ. Καλαβάθε Μαξία 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL) www.tanagra.gr 

Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή ζην δηαδίθηπν 

(URL) 

www.tanagra.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη o Γήκνο Σαλάγξαο θαη αλήθεη ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή Γεληθψλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ. 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL): κέζσ 

ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

β) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε : www.promitheus.gov.gr  

mailto:tanagra@tanagra.gr
http://www.tanagra.gr/
http://www.tanagra.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ : 

ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε: www.tanagra.gr  

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4412/16 κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ θαη κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο αλά Οκάδα εμνπιηζκνχ  

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη o Γήκνο Σαλάγξαο. Ζ δαπάλε γηα ηελ  ζχκβαζε βαξχλεη Κ.Α. : 02.10.6263.02, 

02.20.6263.02, 02.25.6263.02, 02.30.6263.02, 02.35.6263.02, 02.70.6263.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 κε πνζφ 

180.000,00 επξψ αληίζηνηρα ,  θαη ηνπο νηθείνπο  Κ.Α. 02.10.6263.03, 02.20.6263.03, 02.25.6263.03, 02.30.6263.03, 02.35.6263.03, 

02.70.6263.03 πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 κε πνζφ 180.000,00 € θαη Κ.Α. 02.10.6263.04, 02.20.6263.04, 02.25.6263.04, 

02.30.6263.04, 02.35.6263.04, 02.70.6263.04, πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019  κε πνζφ 68.544,00 €. 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ εηψλ 2017-2019 ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο πνπ αθνξά  ηελ 

απνθαηάζηαζε έθηαθησλ βιαβψλ θαη ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε  απηνχ (κεηά ησλ απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ).  

Οη ππεξεζίεο ζα παξαζρεζνχλ,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.δ. 2396/1953 «Πεξί θαλνληζκνχ ρξήζεσο 

θαη θηλήζεσο απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ελ γέλεη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ » (ΦΔΚ Α‟ 117) θαη ηεο θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 11 απηνχ εθδνζείζαο Οηθ.3373/390/20.03.1975 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Πξνεδξίαο ηεο Κπβεξλήζεσο «Πεξί θαζνξηζκνχ δηαδηθαζίαο επηζθεπήο, ζπληεξήζεσο, αγνξάο αληαιιαθηηθψλ θαη πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθψλ θ.ι.π. ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ελ γέλεη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θ.ι.π. πεξί σλ ην άξζξν 1 ηνπ Ν.Γ. 2396/53» (Φ.Δ.Κ. Β‟ 349), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οηθ.4993/745/24.04.1975 φκνηα 

(Φ.Δ.Κ. Β‟ 489). 

 

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : .50110000-9. 

 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε, ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα: 

 

ΣΜΖΜΑ 1  : «ΟΜΑΓΑ 1 ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΠΙΒΑΣΙΚΧΝ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΥΣΧΝ ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΧΝ», 

εθηηκψκελεο αμίαο  100.800,00 € πιένλ ΦΠΑ  

http://www./
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ΣΜΖΜΑ 2  : «ΟΜΑΓΑ 2 ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ, ΦΟΡΣΗΓΧΝ, ΛΔΧΦΟΡΔΙΧΝ ΚΑΙ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ», εθηηκψκελεο αμίαο 244.800,00 € πιένλ ΦΠΑ  

 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα  φια ηα ηκήκαηα/νκάδεο  

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 428.544,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 % (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € 

345.600,00 ΦΠΑ : 82.944,00 €). 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξηο  (24) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο.  

πγθεθξηκέλα, ην πνζφ ησλ: 

 100.800,00 € πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ 24% αθνξά ηελ Οκάδα Α  

 244.800,00 € πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ 24% αθνξά ηελ Οκάδα Β  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην πιήξεο 

θείκελν ηεο κε αξηζκφ 29/2017 Μειέηεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηηκήο κφλν.  

Οη πηζηψζεηο πνπ ζα θαιχςνπλ ηε ζρεηηθή δαπάλε πξνέξρνληαη απφ ίδηνπο πφξνπο θαη αληαπνδνηηθά ηέιε.  

Δπεηδή ε πξνζκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη αδχλαηε, ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξνχζεο δελ πεξηιακβάλεη πνζφηεηεο ησλ επηκέξνπο 

αληαιιαθηηθψλ-πιηθψλ & εξγαζηψλ, αιιά κφλν ηελ θαη‟ εθηίκεζε δαπάλε ηνπ ζπλφινπ ησλ νκνεηδψλ αληαιιαθηηθψλ-πιηθψλ, εξγαζηψλ γηα 

θάζε Οκάδα, γηα θάζε κήλα, γηα έλα έηνο θαη ην γεληθφ ζχλνιν  

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, 

φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

- ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)» 

- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

- ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  
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- [Μέρξη ηηο 31/03/2017] ηνπ λ. 3886/2010 (Α' 173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21γο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335)» , 

- ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

- ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», 

- ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ…»,  

- ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

- ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150) 

- ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

- ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- ηνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο” 

- ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) 

«Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε 

αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) 

“Καζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο”, 

- ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

- ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

- ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

- ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

-  ηνπ π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”, φπσο ηζρχεη, 

- ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ » 

- ηεο κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..), 
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- ηελ κε αξηζκφ 189/2017 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε αλαγθαηφηεηα δηελέξγεηαο ηεο 

ελ ιφγσ δαπάλεο, 

- ηελ κε αξηζκφ 378/2017 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Σκήκαηνο ...... 

- ηελ κε αξηζκφ ……. /17 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πνιπεηήο δαπάλε σο εμήο,  

ζηνπο Κ.Α.: 02.10.6263.02, 02.20.6263.02, 02.25.6263.02, 02.30.6263.02, 02.35.6263.02, 02.70.6263.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 κε πνζφ 180.000,00 επξψ αληίζηνηρα ,  θαη ζηνπο νηθείνπο  Κ.Α. 02.10.6263.03, 02.20.6263.03, 02.25.6263.03, 

02.30.6263.03, 02.35.6263.03, 02.70.6263.03 πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 κε πνζφ 180.000,00 € θαη ζηνπο Κ.Α. 

02.10.6263.04, 02.20.6263.04, 02.25.6263.04, 02.30.6263.04, 02.35.6263.04, 02.70.6263.04, πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019  

κε πνζφ 68.544,00 €., ςεθίζηεθαλ νη αληίζηνηρεο πηζηψζεηο, εγθξίζεθαλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο, νξίζηεθε ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιφγεζεο, θαη εγθξίζεθε ε κε αξηζκφ 29/2017 Μειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

- ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα 

νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά 

παξαπάλσ. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ  

 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖ 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΖΝ 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ ΔΔ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ 

ΠΤΛΖ 

ΣΟΤ ΔΖΓΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γηαδηθηπαθή πύιε 

www.promitheus.gov.gr, 

ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

31/07/2017 

18/8/2017 
18/8/2017 θαη ψξα 

13:00 

 

11/9/2017 θαη ώξα 

13:00 

 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

Πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο   ζα απνζηαιεί  κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν  
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Η αλσηέξσ Πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ).  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθόκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Δ..Η.ΓΗ..: 

http://www.promitheus.gov.gr,  

Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεύεηαη ζην ηεύρνο Γηαθεξύμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβέξλεζεο. 

Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεύεηαη θαη ζηνλ Διιεληθό Σύπν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 :  

Η πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο) όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηόηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ)  

Η Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεύζπλζε (URL) :www. tanagra.gr 

 

Γ. Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη: ηνλ αλάδνρν.  

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 

δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 

επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο 

θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο  είλαη ηα αθφινπζα: 

1. ε Πξνθήξπμε ηεο χκβαζεο, φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.kifissia.gr/
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2. ε παξνχζα Γηαθήξπμε  κε ηα Παξαξηήκαηα ηεο  πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο . 

3.  ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο [ΔΔΔ] 

4. Ζ Πξνζθνξά  ηνπ Αλαδφρνπ   

5. νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, 

ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΔΖΓΖ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν 10 (δέθα) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , 

ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ 

πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο 

δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ 

εμεηάδνληαη. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο 

λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην 

αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,  

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη 

παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

2.1.4 Γιώζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα 

αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή 

ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα 

πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή 

επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, 

είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα 

έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερόκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2. θαη 4.1 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο 

Δλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. 

Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 

παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ 

ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε 

κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν 

ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε 
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(5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο 

θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 

1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ 

Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε 

λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.  

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

(πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 1% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ρσξίο ην ΦΠΑ, 

θαη ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη κε πνηλή απνθιεηζκνχ φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄ 

147). ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα επηκέξνπο νκάδεο, ε εγγπεηηθή επηζηνιή ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ νκάδσλ 

γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:  
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α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο θαη  

β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ‟ απηψλ, θαη   

γ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή 

ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα 

δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ.  

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη 

ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 

31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

(ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, 

ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 

2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 

309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 

15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 

εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, 

θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

2.2.3.2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ 

έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία  ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε 

δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  

2.2.3.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ 

ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά 

κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  
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(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, 

κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο 

ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή 

πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

2.2.3.4. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ 

απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο  

2.2.3.5. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4 

κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη 

ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ 

ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα 

θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε 

απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο 

αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ 

απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 
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Κξηηήξηα Δπηινγήο 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.  

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ, ήηνη επηζθεπέο θαη ζπληήξεζε νρεκάησλ. Δηδηθφηεξα απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζην νηθείν Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ  Δπηκειεηήξην, κε αλαθνξά ζην εηδηθφ επάγγεικα  ηεο παξνχζαο. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο  

απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ: 

α) Μέζν γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ θαηά ηα έηε 2013, 2014 θαη 2015, ηνπιάρηζηνλ 140.000,00 επξψ, ε πεξίπησζε ελψζεσλ, ν κέζνο 

«εηδηθφο» θχθινο εξγαζηψλ ππνινγίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ηνπ σο άλσ κέζνπ «εηδηθνχ» εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θάζε ελφο εθ 

ησλ εηαίξσλ ηεο έλσζεο επί ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ έλσζε. 

Θα αλαθεξζνχλ ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ  ΔΔΔ (ή ελαιιαθηηθά ζε μερσξηζηή Τπεχζπλε Γήισζε) νη ''εηδηθνί'' εηήζηνη θχθινη εξγαζηψλ θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε ηεο δηελέξγεηαο ηεο παξνχζαο ηξηεηίαο ήηνη γηα ηα έηε 2013-2014-2015 
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2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
1
  

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή – επαγγεικαηηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη λα πιεξνχλ ηα αθφινπζα, ηα νπνία θαη ζα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζην 

θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο: 

α. Άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζε ηζρχ, ζπλεξγείνπ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ ηχπσλ νρεκάησλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο 

ΣΑΝΑΓΡΑ. 

β. Άδεηα πψιεζεο αληαιιαθηηθψλ. 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο θαηά ISO 9001/2000 ή θαη λεφηεξν, ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

δ. ρεηηθή έγθξηζε απφ ηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο (έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ ίδξπζε 

ζπλεξγείνπ νρεκάησλ). 

ε. Να είλαη εγγεγξακκέλν ζην ειεθηξνληθφ κεηξψν απνβιήησλ.  

ζη. Σίηινπο πνπδψλ – Πηπρία ζρεηηθά κε ηηο αλάινγεο εξγαζίεο. 

δ. Δθηέιεζε ζπκβάζεσλ αλάινγεο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε εμέιημε ζπκβάζεηο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 2014, 2015 θαη 2016, 

κε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, χςνπο ηνπιάρηζηνλ φζν θαη ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο. 

                                                           
1 Πξβι άξζξν 75 παξ. 4 λ. 4412/2016. Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα, νη Α.Α. κπνξνύλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα 

εμαζθαιίδνπλ όηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ ηνπο αλαγθαίνπο αλζξώπηλνπο θαη ηερληθνύο πόξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζύκβαζε ζε 

θαηάιιειν επίπεδν πνηόηεηαο. Οη Α.Α. κπνξεί λα απαηηνύλ εηδηθόηεξα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο, λα δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν εκπεηξίαο, 

απνδεηθλπόκελν κε θαηάιιειεο ζπζηάζεηο από ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ην παξειζόλ. Μηα Α.Α. κπνξεί λα ζεσξεί όηη έλαο νηθνλνκηθόο θνξέαο 

δελ δηαζέηεη ηηο απαηηνύκελεο επαγγεικαηηθέο ηθαλόηεηεο εάλ δηαπηζηώζεη όηη απηόο έρεη ζπγθξνπόκελα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. Σην πιαίζην δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ε επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ λα 

παξάζρνπλ απηή ηελ ππεξεζία ή λα εθηειέζνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ή ηα έξγα κπνξεί λα αμηνινγείηαη βάζεη ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπο, ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, 

ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο.  

 Οη Α.Α. κπνξνύλ λα επηιέμνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ άξζξν θαη λα δηακνξθώζνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ 

ΔΔΔΣ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή ηνπ Τ.Δ.Υ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ),θαζώο θαη ηα κέζα απόδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. 

Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, όηη κπνξνύλ (ρσξίο απηό λα είλαη ππνρξεσηηθό) λα δηακνξθώζνπλ ην παξόλ άξζξν είηε απαηηώληαο, σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ 

επηιέγνπλ, ειάρηζηα επίπεδα ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα θαιύπηνπλ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κε αλαθνξά ζε 

ζπγθεθξηκέλα κεγέζε (π.ρ. ηνπιάρηζηνλ ......... ζπλαθείο παξαδόζεηο/ ππεξεζίεο ηα 3 ηειεπηαία έηε) θαηά ηξόπν αληηθεηκεληθό, δηαθαλή ρσξίο λα εηζάγνπλ 

δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ ζπκκεηερόλησλ είηε δεηώληαο από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα δειώζνπλ ηηο δεηνύκελεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε κεζνδνινγία 

κε ηελ νπνία ζα αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. Πξβι. θαη ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ. ''Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη έιεγρνο θαηαιιειφιεηαο: εηδηθά ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα'' (ΑΓΑ 

ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  θαη εηδηθόηεξα ηελ Δλόηεηα IV παξ. 1, όπνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά  παξαδείγκαηα. 
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ε. Βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο απφ ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο ζπκβάζεηο. 

ζ. Μέζν γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ θαηά ηα έηε 2013, 2014 θαη 2015, ηνπιάρηζηνλ 140.000,00 επξψ ή Ηζνινγηζκνχο  

η. Ηζνινγηζκνχο ή  Έληππν Δ3, Δ5 θ.ι.π., αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπ ζπκκεηέρνληα, θαηά ηα έηε 2013, 2014 θαη 2015. 

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
2
 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε: 

α). Σν πξφηππν δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 πνπ λα αθνξά ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.  

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα 

ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο 

λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε 

ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ 

νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή 

ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε 

δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ 

ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ 

θνξέσλ. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 

θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 

χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα ΗΗΗ, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο 
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ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΔΔΔ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ  ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο  

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 

έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη 

δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε 

(παξάγξαθνη 2.2.4-2.2.8). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην 

ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 

νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη 

ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα 

σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 

αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 

θνξέαο. Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή  πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ 

δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ,   ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε 

ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ  ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Πνηληθφ Μεηξψν πξνζθνκίδνπλ:  
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α. ν ίδηνο, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ή νη δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.), εηεξφξξπζκσλ (Δ.Δ.) θαη εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), 

β. ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.), 

γ. ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε ελψζεσλ,  

δ. ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ζε πεξίπησζε ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο,  

ε. ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δηνίθεζή ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαη  

ζη. ηα αληίζηνηρα θαηά ην δίθαην ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο θπζηθά πξφζσπα. 

Δάλ απφ ην ππνβιεζέλ πνηληθφ κεηξψν δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο γηα ην νπνίν θαηαδηθάζζεθε ν ελδηαθεξφκελνο, ππνβάιιεηαη απφ 

απηφλ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/86, θέξνπζα ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή, φπνπ αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα αδηθήκαηα 

απηά. Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα δεηήζεη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθα ησλ 

θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ : 

1.  Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη: 

α) σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη 

β) σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο: 

Αθνξά θαη ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο νξγαληζκνχο θχξηαο αζθάιηζεο. 

Αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ επηρείξεζε, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ 

νξγαληζκφ.  

ε πεξίπησζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, αθνξά θαη φζνπο είλαη αζθαιηζκέλνη σο εξγνδφηεο ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο. 

ε πεξίπησζε εηαηξεηψλ (Ννκηθψλ Πξνζψπσλ), αθνξά ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία (ην Ννκηθφ Πξφζσπν) θαη φρη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ηε δηνηθνχλ 

ή ηελ εθπξνζσπνχλ, εθηφο αλ απηά έρνπλ εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία. 

ε πεξίπησζε αιινδαπψλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πξνζθνκίδνληαη νη αληίζηνηρεο ελεκεξφηεηεο ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο 

ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη. 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ, καδί κε ην πηζηνπνηεηηθφ ή ηα πηζηνπνηεηηθά 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα, ζηελ νπνία ζα θαίλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο φπνπ ππάγεηαη θάζε 

απαζρνινχκελνο. Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηάζηαζεο ζα βεβαηψλεηαη επί ηνπ ζψκαηνο απηήο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο 

ή απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή. 

 

2.Πηζηνπνηεηηθά ή άιια έγγξαθα ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ, έθδνζεο 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη 
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ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 

αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ 

θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ην 

έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 

βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα 

πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) 

πξνζθνκίδνπλ: 

Δγγξαθή νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην νηθείν Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ  Δπηκειεηήξην, κε αλαθνξά ζην εηδηθφ επάγγεικα  ηεο 

παξνχζαο. 

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ πιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ θξηηεξίνπ ζα πξνζθνκίζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Βηνηερληθνχ ή Δκπνξηθνχ ή Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζ' απηφ θαη 

ζα βεβαηψλεηαη φηη ν αλαθεξφκελνο ζην πηζηνπνηεηηθφ εμαζθεί επάγγεικα ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπνχ Φπζηθνχ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, λνκίκσο επηθπξσκέλν πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπ, ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο 

Οξγαλψζεηο. Πξνθεηκέλνπ πεξί Δλψζεσο ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά γηα θάζε κεκνλσκέλν κέινο ηνπο. Σα δηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο 

εγγξαθήο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηά, ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
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Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 

ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ εηήζηνπ ζπλνιηθνχ «εηδηθνχ» θχθινπ εξγαζηψλ γηα έθαζηε εθ ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνχκελσλ ηνπ έηνπο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ 

Αληίγξαθν ή απφζπαζκα ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ ηζνινγηζκψλ ηεο επηρείξεζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε ησλ ηζνινγηζκψλ 

απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ  πνπ 

πξνεγνχληαη ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ έρεη δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο γηα ηξεηο (3) δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο, ηφηε κπνξεί λα ππνβάιεη 

ηζνδχλακα ινγηζηηθά έγγξαθα ή άιια  επίζεκα έγγξαθα ή θσηναληίγξαθα ησλ αληίζηνηρσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ.  

Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν ηξηψλ 

ηζνινγηζκψλ, ππνβάιιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή ηα ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ. ηθνλνκηθή 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν. 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείνπ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαη θνξηεγψλ έσο 3,5 ηνλ. 

2. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείνπ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεγάισλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ. 

3. Άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη γεληθά ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ απηνθηλήησλ. 

4. Άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ακαμσκάησλ απηνθηλήησλ, θαλνπνηεία θαη βαθέο απηψλ. 

5. Άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα επηζθεπέο θαη ζπληήξεζε κνηνζπθιεηψλ.  

6. Βεβαίσζε ή δήισζε γηα ηε ρνξήγεζε αληαιιαθηηθψλ απφ ηνπο επίζεκνπο αληηπξνζψπνπο ή εηζαγσγείο απηψλ. 

7. Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδην θνξέα παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίνπ ζπζηήκαηνο ABS θαη ρνξήγεζε αλάινγεο άδεηαο γηα ηνλ έιεγρν θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ABS. 

 Οια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κία κνλάδα θηλεηνχ ζπλεξγείνπ θαηά ηνλ 

ρξφλν ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ  θαη θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο-θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη  θηλεηφ ζπλεξγείν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ εθηφο ζπλεξγείνπ θαη ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ. Σν ζπλεξγείν ζα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ ζε φιν ην 

24σξν,ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν  θαη νπνηαδήπνηε εκέξα ηεο εβδνκάδαο Θα δνζεί θηλεηφ ηειέθσλν πνπ ζα απαληά ζε φιν ην 24σξν θαη 

νπνηαδήπνηε κέξα.  

 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο θαηά ISO 9001/2000 ή θαη λεφηεξν, ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 
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Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, 

πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, 

αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ 

έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ 

λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο 

νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7 Γηα ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ (γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ απηφ απαηηείηαη) αλαγθαία πξνυπφζεζε είλαη ε 

νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ (άξζξν 8 παξ.4 ηνπ Ν.3310/2005). Ζ ζπλδξνκή ηεο πξνυπφζεζεο απηήο 

απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ εμήο δηθαηνινγεηηθψλ: α)Πηζηνπνηεηηθνχ ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ επνπηεχεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ,ηελ εηαηξεία, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο ηεο κε βάζε ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο είλαη νλνκαζηηθέο θαη  β) 

Αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη 

θαηαρσξεκέλα ζην Βηβιίν Μεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

(άξζξν 1 παξ.2 Π.Γ. 82/96, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 109 ηνπ Ν. 2533/97). ε πεξίπησζε πνπ κέηνρνη Α.Δ. πνπ ζπκκεηέρεη ζην 

δηαγσληζκφ είλαη άιιεο Α.Δ., κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ 1% απαηηείηαη θαη ησλ εηαηξεηψλ απηψλ νη κεηνρέο 

λα είλαη    νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη επίζεο νη εηαηξείεο απηέο πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ηα πξναλαθεξφκελα 

δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ θαη γηα ηηο Α.Δ. κεηφρνπο ηεο Α.Δ. πνπ ιακβάλεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ. Αλ ζπκκεηέρεη ζην 

δηαγσληζκφ εηαηξεία άιιεο λνκηθήο κνξθήο πιελ ησλ Α.Δ., ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ή θαηέρνπλ εηαηξηθά κεξίδηα Αλψλπκεο Δηαηξείεο κε 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην εηαηξηθφ θεθάιαην 1%, νη κεηνρέο πξέπεη λα είλαη νλνκαζηηθέο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ (άξζξν 8 παξ. 1-3 ηνπ Ν. 

3310/2005 θαη 8 παξ. 1 ηνπ Ν. 3414/2005). ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή επί ππνβνιήο κε λφκηκσλ ή 

αλεπίθαηξσλ (πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ), ε πξνζθνξά απνθιείεηαη σο απαξάδεθηε. 

Γηα ηηο αιινδαπέο Αλψλπκεο Δηαηξείεο ηζρχεη ε παξ.2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 παξ.1 ηνπ 

Ν.3414/2005, ζηελ νπνία νξίδεηαη φηη: «Οη ππνρξεψζεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηζρχνπλ θαη γηα ηηο αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο, 

αλεμαξηήησο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ή κε ζε ειιεληθέο αλψλπκεο εηαηξείεο , ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρνπλ ηελ 

έδξα ηνπο, επηβάιιεη γηα ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο 

κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ. Δθφζνλ δελ επηβάιιεηαη ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία έρνπλ 

ηελ έδξα ηνπο, πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά 

πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηβάιιεηαη ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο, ε αιινδαπή αλψλπκε 

εηαηξεία ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ ηεο, πνπ θαηέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Α.Δ. ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία δελ ηεξεί ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε 

κεηφρσλ λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, εθφζνλ  νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε εηαηξεία νθείιεη 

λα αηηηνινγήζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη γλσζηνί νη σο άλσ κέηνρνη ε δε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δηαζέηεη δηαθξηηηθή επρέξεηα 
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θαηά ηελ θξίζε ηεο αηηηνινγίαο απηήο. Δλαπφθεηηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ππνβάιεη ηελ 

πξναλαθεξφκελε θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ ηεο δηαθνξεηηθά ή κε ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο θαηάζηαζεο δελ επηθέξεη έλλνκεο ζπλέπεηεο ζε βάξνο 

ηεο εηαηξείαο». Ζ ππνρξέσζε πεξαηηέξσ νλνκαζηηθνπνίεζεο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ δελ ηζρχεη σο πξνο ηηο εηζεγκέλεο ζηα Υξεκαηηζηήξηα 

θξαηψλ –κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Οξγαληζκνχ πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) εηαηξείεο. 

Δπεηδή πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ κε πξνυπνινγηζκφ αλψηεξν ηνπ 1.000.0000 €, ε αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ Ν. 3310/2005, ειέγρεη επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο ππνςεθηφηεηαο, εάλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζπκκεηέρεη εμσρψξηα εηαηξεία θαηά ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ πεξ. α΄ ηεο παξαγξ. 4 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3414/2005. 

 

Β.8. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο 

ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 

εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφιεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο 

θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

Β.9. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, , 

ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

Β.10. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ 

απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, πέξαλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία, ηδίσο ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, απεπζπλφκελε πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε αλαθνξά ζην 

αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά: βάζεη ηηκήο. 
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα .Η. ηεο Γηαθήξπμεο , γηα φιεο ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.  

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ςεθηαθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη 

ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο Πξνζθνξψλ ] 

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε παξάγξαθνο 1.5. ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε 

ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. Π1/2390/2013 

(ΦΔΚ 2677/Β – 21.10.13) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ.)». 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ 

πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ-Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr ) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 3.2 έσο 3.4 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξηζκ. 

Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/Β – 21.10.13) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» 

2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην 

ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 6 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο 

ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο. 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη 

ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ 

εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο 

σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη 

ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο 

θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα ςεθηαθά θαη ππνβάιινληαη 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ 

αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν 

πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf]  . Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ 

απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά 

ειεθηξνληθά αξρεία. 

2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή 

αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ νξαηή κε θξππηνγξαθεκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή ζθιεξήο 

απνζήθεπζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά 

απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα 

νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ 

δηθεγφξν, θαζψο θαη  ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille).Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη 

δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο 

ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα 

ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ 

απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
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2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ: α) ην Δπξσπατθφ 

Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, 

φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα άξζξα  2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Σν ΔΔΔ ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ θνξέα πνπ ην εθδίδεη, θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξψλ πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Σν ΔΔΔ ζπκπιεξψλεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el, ζηελ νπνία 

παξέρνληαη θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζπκπιεξσκέλν ην πξφηππν ΔΔΔ ζε κνξθή .pdf (Απνθ. Π1/2390/13) 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. 

Γηα ηε ζχληαμε ή/θαη ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ eΔΔΔ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αλαξηεκέλν 

επηθνπξηθφ αξρείν XML, πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ππεξεζία eΔΔΔ ηεο ΔΔ θαη λα παξάμνπλ ηελ απάληεζή ηνπο ζε κνξθή αξρείνπ 

PDF, ην νπνίν θαη απνζεθεχνπλ, αξρηθά, ηνπηθά ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπο. εκεηψλεηαη ην εμήο: Σν αξρείν PDF παξάγεηαη έκκεζα 

απφ ηελ ππεξεζία eEEE επηιέγνληαο ην θνπκπί «Δθηχπσζε». Ζ εθηχπσζε ζα πξέπεη λα αλαθαηεπζπλζεί ζε εηθνληθφ εθηππσηή PDF (virtual 

PDF printer), ήηνη ινγηζκηθφ, εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, ην νπνίν  απνζεθεχεη ην πεξηερφκελν ηεο εθηχπσζεο 

ζε ειεθηξνληθφ αξρείν pdf αληί λα ην δξνκνινγεί ζε θπζηθφ εθηππσηή. 

ε θάζε πεξίπησζε νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ απ‟ επζείαο ζηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

(https://ec.europa.eu/growth/tools- databases/espd) λα δεκηνπξγνχλ ην EΔΔ, λα ζπκπιεξψλνπλ κε επζχλε ηνπο φια ηα  δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ 

ηνλ εθάζηνηε δηαγσληζκφ θαη αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο θαη λα ην εθηππψλνπλ ζε κνξθή pdf 

πξνθεηκέλνπ λα ην ππνγξάςνπλ ςεθηαθά θαη λα ην ππνβάιινπλ ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ 

Σν ΔΔΔ ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο παξνχζαο. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε. 

Δθφζνλ ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηθαιείηαη ηε δάλεηα εκπεηξία άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

πξνκήζεηαο ην ΔΔΔ ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ απηνχο θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Δπίζεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα δειψλνπλ κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 πέξαλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα αθνινπζα: 

- φηη  έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο    

- φηη ν  ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  δελ είλαη κηθξφηεξνο ησλ έμη κελψλ (6) απφ ηελ επνκέλε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

- φηη  ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

- φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο  δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο. 
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2.4.3.2 Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ πζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην 

χζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  

Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ 

ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 

παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ 

επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία.  

 Ο  (ππφ)θάθεινο  ηεο ηερληθήο  πξνζθνξάο  ζα  πεξηιακβάλεη  , ηα θάησζη ζηνηρεία:  

1)   Σν πξνθίι ηεο επηρείξεζεο ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ήηνη ηελ επηρεηξεκαηηθή δνκή, ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηα παξαγφκελα πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο.  

2)  Σερληθή έθζεζε-ηερληθή πεξηγξαθή ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο ηνπ ηεχρνπο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο Σερληθήο Έθζεζεο  ηεο 

Μειέηεο 29/2017,  φπνπ αλαιπηηθά, ζα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ε ζπκθσλία ή κε ησλ πξνζθεξφκελνπ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.   

3). Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986:  

• Όηη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ γηα ηνλ νπνίν ππνβάιινπλ πξνζθνξά, ζα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ αλά πάζα ζηηγκή δηαζεζηκφηεηα ηνπιάρηζηνλ ηνπ 85% ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ  

• Όηη νη επηζθεπέο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα δελ ζα κεηαβάιινπλ ην σθέιηκν θνξηίν ηνπο θαηά πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ 5%  

• Όηη κεηά ηελ επηζθεπή ησλ ππεξθαηαζθεπψλ ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ γηα ηνλ νπνίν ππνβάιινπλ πξνζθνξά, ζα επηηπγράλνληαη 

κεδεληθέο απψιεηεο πδξαπιηθψλ ειαίσλ (εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ δελ ηεξνχληαη απφ ηνπο ρεηξηζηέο νη θαηά γξάκκα νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή) 

• Σελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα (ζπλεξγείν) ζηελ νπνία ζα παξέρεη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο θαη 

ηελ ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε απφ ην Γήκν Σαλάγξαο (ακαμνζηάζην)  

• Καηάζηαζε κε φια ηα ζπλεξγαδφκελα ζπλεξγεία (εθφζνλ ππάξρνπλ)  ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη γηα  πνηεο Οκάδεο εμνπιηζκνχ  θαη γηα 

πνηεο εξγαζίεο ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνλ πξνζθέξνληα.  

• Όηη ν ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εθηειεζζέλησλ επηζθεπψλ, ζα είλαη θαη' ειάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ πξνζσξηλή 

παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δειψλεηαη πεξίνδνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο κηθξφηεξε απηήο πνπ δεηείηαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

• Όηη ηα πιηθά θαη αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηα γλήζηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή εθάκηιια απηψλ θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ ΔΚ 1400/2002  ή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ 461/2010 θαη άξηζηεο πνηφηεηαο (φρη δηαινγήο, φρη κεηαρεηξηζκέλα).  
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Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ 

ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Όηαλ 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Σα ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus), φπνπ απαηηείηαη ζα 

πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε 

δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα , ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα 

ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.   

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο ήηνη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ.  

Α. Τηκέο 

Ζ ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα/φρεκα, γηα φια ηα νρήκαηα γηα ηελ νπνία θαηαηίζεηαη πξνζθνξά ρσξίο ΦΠΑ. 

ην ηέινο, αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ρσξίο ΦΠΑ ην πνζφ ηνπ ΦΠΑ θαη ην πνζφ κε ΦΠΑ.  

Δπεηδή, ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηνλ 

(ππν)θάθειιν “νηθνλνκηθή πξνζθνξά” ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά 

αξρεία (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην Παξάξηεκα  V ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) ζε κνξθή pdf.] 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
.
 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη.  

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) 

δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηνλ Δλδεηθηηθφ Πξνππνινγηζκφ θαη ηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ηεο κε αξ. 29/2017 Μειέηεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο  ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα έμη  κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 
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Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε 

αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 

παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 

καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 

(Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο, 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο 

παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη 

απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο.Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο 

ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ,  

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, 

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο 

ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), 

πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, 

αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» ηελ.....θαη ψξα......ή.....εξγάζηκεο 

εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξνζθνξψλ θαη ψξα... 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα 

αξρή  

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε 

αλαζέηνπζα αξρή  

Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε επφκελν ζηάδην απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο 

πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο 

εκπηζηεπηηθέο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ 

έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ 

αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

α) Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ.  

β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο 

θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ή/θαη βαζκνιφγεζε ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. Σα αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία α θαη β ζηάδηα κπνξεί λα γίλνληαη 

θαη εληαία. 

γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ 

ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ 
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θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α΄ θαη β΄ νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

ηεξνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχςνπλ απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο.  

δ) Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη 

αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο θαη ηελ 

αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην 

φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ 

ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο 

ηζφηηκεο πξνζθνξέο.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε/απνθάζεηο ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία 

θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ.  

Καηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο.  

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηήο. 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή 

αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.  

Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ 

ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ 

ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα 

παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

ΑΔΑ: ΩΥ73ΩΗΒ-8ΜΨ





90 

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 

ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ 

δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο, 

είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 - 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο, φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ 

δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4-2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε 

δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε 

γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ.  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν 3.4.  

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη 

: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο 

πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,  

β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013,  

γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.9.2. 
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξεηο κήλεο (24) κήλεο.  

 

 

 [3.4] Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία [πκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ] 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκηά απφ 

πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαθήξπμεο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ, κέζα ζε πξνζεζκία 

δέθα (10) εκεξψλ αθφηνπ έιαβε πιήξε γλψζε ηεο παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ λ. 

3886/2010 (Α΄/147). Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο εηδηθήο θφξκαο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηελ 

επηζχλαςε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή ζθιεξήο απνζήθεπζεο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ-πξνδηθαζηηθψλ 

πξνζθπγψλ, ζχκθσλα κε ην πην πάλσ άξζξν, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Αλ 

παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία, ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςή ηεο. 

Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο 

“Δπηθνηλσλία”. 

Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 

3886/2010. 

Ζ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ξεηή ή ζησπεξή απφξξηςε 

ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζή ηεο, ε άζθεζε απηήο θαη ε πξνζεζκία θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δθφζνλ αζθεζεί 

αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ν αηηψλ εηδνπνηεί ζρεηηθά ηελ Α.Α. κε θάζε πξφζθνξν κέζν, φπσο ηα ειεθηξνληθά θαη ε ηειενκνηνηππία, κέζα 

ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο. 

Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ νξίδεηαη άιισο κε ηελ 

σο άλσ πξνζσξηλή δηαηαγή, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3886/2010 φπσο ηζρχεη. 

Γηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ή ζπληεινχληαη κεηά ηελ 31ε Μαξηίνπ 2017 δηέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ ΗV (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ λ. 4412/2016 

 

ΑΔΑ: ΩΥ73ΩΗΒ-8ΜΨ





92 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο 

φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή 

παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε 

δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή 

ε παξάιεηςε.  

4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιήο  

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, o Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη έσο ηελ ππνγξαθή ηεο, εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ 

ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ 5%, ρσξίο Φ.Π.Α. επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο πνπ θαηαθπξψζεθε ζε απηφλ, ζχκθσλα θαη 

κε ην άξζξν 72 παξ. 1 πεξ΄γ ηνπ λ. 4412/2016  

Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ρξνληθή ηζρχ κεγαιχηεξε θαηά δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ 

ρξφλν ηεο ζχκβαζεο αληίζηνηρα.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, απνδεζκεχεηαη θαη‟ έηνο, ηζφπνζα θαη αλαινγηθά, επηζηξεθφκελε ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή 

παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ  θαη ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ αληίζηνηρα , ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ 

θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. 

ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σν πεξηερφκελφ ηεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε 

απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο.  

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 0,5% επί ηνπ πνζνχ 

ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 

εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

4.2  πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν 

Αζηηθφο Κψδηθαο.  
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4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο 

ηνπο 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο 

ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε 

ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί 

ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν 

ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, δελ αλαιακβάλεη ηελ πιεξσκή ηνπ ππεξγνιάβνπ, ζε πεξίπησζε αλαδνρήο ε επζχλε  πιεξσκήο, βαξχλεη απεπζείαο ηνλ 

θχξην αλάδνρν.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ  

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, 

σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 
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γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 

2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 

5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :  

Οη ηηµέο µνλάδαο ηνπ ζπµβαηηθνχ ηηµνινγίνπ είλαη ζηαζεξέο θαη αµεηάβιεηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη γηα θαλέλα ιφγν θαη ζε 

θαµία αλαζεψξεζε ππφθεηληαη. 

Ζ πιεξσµή ζα γίλεηαη µε εληάιµαηα πνπ ζα εθδίδνληαη µε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ µεηά απφ θάζε παξαιαβή 

επηζθεπήο ή ηελ παξαιαβή ησλ εθάζηνηε παξαγγειζέλησλ αληαιιαθηηθψλ απφ ηελ αξµφδηα επηηξνπή. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή παξαιαβήο δελ δηαπηζηψζεη θαθνηερλία σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηεο επηζθεπήο θαη ηα ρξεζηµνπνηνχµελα 

αληαιιαθηηθά, ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ πξνµεζεπηή ε αμία ηνπ εθάζηνηε ηηµνινγίνπ. 

Ο Γήµνο δχλαηαη µεηά ηελ νξηζηηθή δηάγλσζε ηεο εθάζηνηε βιάβεο απφ ηνλ µεηνδφηε ζε ζπλεξγαζία µε ηελ νξηδφµελε απφ ην Γήµν Δπίβιεςε, 

θαη ηε ζχληαμή ηεο πξνζθνξάο ηνπ µεηνδφηε γηα ηελ επηζθεπή – ζπληήξεζε µεηά ή άλεπ αληαιιαθηηθψλ, λα απνθαζίζεη λα µελ πξνρσξήζεη 

ζηελ απνθαηάζηαζε απηήο θαη απιψο λα θαηαβάιεη ζηνλ µεηνδφηε ηελ αμία ηεο εξγαζίαο ηνπ έσο ηε θάζε ηεο δηάγλσζεο ηεο βιάβεο αθνχ ν 

µεηνδφηεο παξαδψζεη ζην Γήµν ην ειεγµέλν µεραληθφ µέξνο ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε. 

Σα πνζά πνπ αλαθέξνληαη αλά θαηεγνξία δαπάλεο ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ δελ δεζκεχνπλ ην Γήκν φζνλ αθνξά ζηε δηάζεζή ηνπο αλά 

ηχπν κεηαθνξηθνχ κέζνπ ή ππεξθαηαζθεπήο. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη αδαπάλσο ηελ κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζην ζπλεξγείν ηνπ εάλ απηφ αθηλεηνπνηεζεί ιφγσ βιάβεο 

νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή. 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραληθψλ κεξψλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην πξνο επηζθεπή εμάξηεκα απνζπλαξκνινγεζεί εληφο ηνπ δεκνηηθνχ ζπλεξγείνπ επηζθεπήο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ. 

Δπίζεο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ ζα γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιινπ κέρξη παξάδνζεο απηψλ 

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο 

βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 0,6%. 
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Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο  8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα 

πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία 

πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη 

παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

 

Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

5.2.2. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο 

παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή 

ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο 

σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 
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5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο  

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ  ησλ παξαγξάθσλ 5.2 (Κήξπμε 

νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ – Κπξψζεηο) θαη 6.4. (Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε), λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο 

θαη νπζίαο ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί-δηνηθεί ηε ζχκβαζε ήηνη ηνπ Γήκνπ Κεθηζηάο, κέζα ζε αλαηξεπηηθή 

πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην 

απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 

6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

6.1.1 Oη δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ ζα είλαη νη εμήο: To γξαθείν θίλεζεο ηνπ Γήκνπ ή αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ζα εθδίδεη 

«Γειηίν ή εληνιήο επηζεσξήζεσο θαη επηζθεπήο νρήκαηνο» πνπ ζα αλαγξάθεη πεξηιεπηηθά ην είδνο ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο 

θαη επηζθεπήο ηνπ νηθείνπ νρήκαηνο, έθδνζεο ελ ζπλερεία απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ ή ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ζην νπνίν ζα 

εηζάγεηαη θαη‟ αξρήλ ην νηθείν φρεκα, «δειηίνπ ηερληθήο επηζεψξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήηνπ» πνπ ζα αλαγξάθεη ηηο βιάβεο θαη ζα 

πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ, ελ ζπλέρεηα κε βάζε απηφ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη εξγαζίεο απφ ηνλ 

αλάδνρνο θαη ζα πιεξψλεηαη βάζε απηνχ.  

 

6.2  Γηάξθεηα ζύκβαζεο  

 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δχν έηε (2) απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήοηεο.  

 

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο χκβαζεο , γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη γη απηφ ην ζθνπφ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ 

άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 219 θαη 220 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ο έιεγρνο ηεο παξαιαβήο ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ ζα γίλεηαη κε ζχληαμε πξσηνθφιινπ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη παξαιαβήο ηεο σο 

άλσ αξκφδηαο Δπηηξνπήο, ην νπνίν ζα απνηειεί θαη λφκηκν δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ έθδνζε ηνπ παξαζηαηηθνχ δαπάλεο ηεο εθάζηνηε εξγαζίαο 

πνπ ζα γίλεηαη ζε θάζε φρεκα. 

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 

ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 

γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ 

κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, 

κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα 

πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 

παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά 

θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή 

απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε 

ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο 

δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.  

6.4  Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε  

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή /θαη παξαδνηέσλ κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε 

ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 

παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ 

έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - ΜΕΛΕΣΗ 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
ΔΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Σίτλος: «σντήρηση και επισκεσή μεταυορικών μέσων 2017-2019» 

Προϋπολογισμός : 428.544,00 εσρώ (σσμπ. Φ.Π.Α) 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 
Θ παροφςα αφορά ςτθν ανάκεςθ εργαςιϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθ ζκτακτων βλαβϊν των μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ του Διμου Σανάγρασ 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των απαραίτθτων ανταλλακτικϊν, όπωσ περιγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό κακϊσ και όλων των παρελκόμενων αυτϊν. Θ 
διάρκεια παροχισ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν ορίηεται ςτουσ είκοςι τζςςερεισ μινεσ (24) από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.   
και αν κεωρείται κατάτμθςθ θ εργαςία και ςυντιρθςθ   
 
C.P.V.: 50110000-9 (Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ μθχανοκίνθτων οχθμάτων και παρεπόμενου εξοπλιςμοφ)  

τθν Δ/νςθ Κακαριότθτασ του Διμου δεν υπάρχει Γραφείο υντιρθςθσ Απορριμματοφόρων και Μθχανθμάτων και επομζνωσ δεν 
ςτελεχϊνεται  από υπαλλιλουσ με ςχετικι ειδικότθτα και οφτε διακζτει τον ελάχιςτο απαραίτθτο τεχνικό εξοπλιςμό ϊςτε να μπορεί να 
επιςκευάηει οχιματα του μεγζκουσ και των διαφόρων τφπων που διακζτει ο διμοσ. Είναι αναγκαίο λοιπόν για τθν καλι λειτουργία του 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ που διακζτει ο διμοσ να ανατεκεί θ ςυντιρθςθ και επιςκευι τουσ ςε ιδιωτικά ςυνεργεία. 

Θ παροχι υπθρεςιϊν κα είναι διετισ και κα αφορά ςτθν τακτικι προγραμματιςμζνθ ςυντιρθςθ και τθν αποκατάςταςθ κάκε είδουσ βλάβθσ 
που κα παρουςιάςουν τα οχιματα ενϊ κα περιλαμβάνονται και τα απαιτοφμενα ανταλλακτικά τα οποία δεν επιτρζπεται τα να ξεπεράςουν το 
49% του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ μελζτθσ οφτωσ ϊςτε θ ςφμβαςθ να νοείται ωσ ςφμβαςθ υπθρεςιϊν.  
Επειδι θ παροχι υπθρεςιϊν περιλαμβάνει κάκε είδουσ βλάβθ, το τιμολόγιο τθσ μελζτθσ δε δφναται να κακορίςει ποςότθτεσ βλαβϊν. 
Ο εβδομαδιαίοσ ζλεγχοσ και θ αποκατάςταςθ των μικρϊν βλαβϊν κα γίνεται από τουσ παρόχουσ των υπθρεςιϊν ςτο χϊρο επιςκευϊν του 
Διμου, ενϊ θ ςυντιρθςθ και θ αποκατάςταςθ μεγαλφτερων βλαβϊν κα γίνονται ςτο ςυνεργείο των παρόχων των υπθρεςιϊν. ε περίπτωςθ 
ζκτακτων βλαβϊν το όχθμα κα μεταφζρεται με ευκφνθ και δαπάνεσ του αναδόχου ςτισ εγκαταςτάςεισ του προσ επιςκευι. 
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Θ εκτίμθςθ των τρεχουςϊν βλαβϊν, θ θλικία, το ιςτορικό και θ χρθςιμότθτα του κάκε οχιματοσ είναι οι παράγοντεσ που διαφοροποιοφν το 
μθνιαίο κόςτοσ επιςκευϊν και ςυντιρθςθσ, ϊςτε να προκφψει ο τελικόσ προχπολογιςμόσ των εργαςιϊν.  
Θ δαπάνθ για τθν  ςφμβαςθ κα  βαρφνει τουσ  Κ.Α. : 02.10.6263.02, 02.20.6263.02, 02.25.6263.02, 02.30.6263.02, 02.35.6263.02, 
02.70.6263.02 του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2017 με ποςό 180.000,00 ευρϊ αντίςτοιχα ,  και τουσ οικείουσ  Κ.Α. 02.10.6263.03, 
02.20.6263.03, 02.25.6263.03, 02.30.6263.03, 02.35.6263.03, 02.70.6263.03 προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018 με ποςό 
180.000,00 € και Κ.Α. 02.10.6263.04, 02.20.6263.04, 02.25.6263.04, 02.30.6263.04, 02.35.6263.04, 02.70.6263.04, προχπολογιςμοφ του 
οικονομικοφ ζτουσ 2019  με ποςό 68.544,00 €. 
Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ (Διεκνισ Δθμόςιοσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ) και θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα γίνουν με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ που κα εγκρίνει θ 
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου. Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί θλεκτρονικά ςτο Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων Ε..Θ.ΔΘ.. βάςθ των όρων 
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ προςφορά. Αναλυτικότερα, οι διαγωνιηόμενοι κα κατακζςουν θλεκτρονικι τεχνικι και οικονομικι 
προςφορά ςτο Ε..Θ.ΔΘ.. Επιπλζον οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να κατακζςουν Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ ςτο οποίο κα ειςάγουν τθν προςφερόμενθ ποςοςτιαία 
ζκπτωςθ επί του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ μελζτθσ ανά Ομάδα . Θ θλεκτρονικι προςφορά του υποψθφίου πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να 
ςυνοδεφεται και να προκφπτει από τα ωσ άνω ζντυπα τα οποία κα επιςυναφκοφν ψθφιακά υπογεγραμμζνα κακϊσ και από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τθσ παροφςασ 
τεχνικισ ζκκεςθσ. Δεν γίνονται δεκτζσ προςφορζσ που κα αφοροφν μία ομάδα οχθμάτων του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ :   
 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 2 ΕΣΩΝ 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 100.800,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2 244.800,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 345.600,00 € 

ΦΠΑ 24% 82.944,00 € 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 428.544,00 € 

Επιςθμαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να διακζτουν δικό τουσ ςυνεργείο με άδεια λειτουργίασ για τθν εκτζλεςθ  των εργαςιϊν που απαιτοφνται για τθν 
επιςκευι και ςυντιρθςθ των οχθμάτων για τα οποία κατακζτουν προςφορά, αναλυτικά όπωσ παρακάτω: 
Α. Άδεια λειτουργίασ ςυνεργείου επιςκευισ και ςυντιρθςθσ επιβατικϊν αυτοκινιτων και φορτθγϊν ζωσ 3,5 τον. 
Β. Άδεια λειτουργίασ ςυνεργείου επιςκευισ και ςυντιρθςθσ μεγάλων και βαρζων οχθμάτων. 
Γ. Άδεια λειτουργίασ για επιςκευι και ςυντιρθςθ θλεκτρικϊν ςυςτθμάτων και γενικά των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων των αυτοκινιτων. 
Δ. Άδεια λειτουργίασ για επιςκευι και ςυντιρθςθ αμαξωμάτων αυτοκινιτων, φανοποιεία και βαφζσ αυτϊν. 
Ε. Άδεια λειτουργίασ για επιςκευζσ και ςυντιρθςθ μοτοςυκλετϊν.  
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Σ. Βεβαίωςθ ι διλωςθ για τθ χοριγθςθ ανταλλακτικϊν από τουσ επίςθμουσ αντιπροςϊπουσ ι ειςαγωγείσ αυτϊν. 
Η. Πιςτοποιθτικό από αρμόδιο φορζα παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίου ςυςτιματοσ ABS και χοριγθςθ ανάλογθσ άδειασ για τον ζλεγχο καλισ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων 
ABS. 
 

τθν περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ χρθςιμοποιεί ςυνεργαηόμενο ςυνεργείο για εκτζλεςθ κάποιων εργαςιϊν κα κατακζςει επίςθσ αντίγραφο τθσ άδειασ του 
ςυνεργαηόμενου ςυνεργείου, το οποίο κα ζχει και τισ ανάλογεσ αδειοδοτιςεισ και  εξουςιοδοτιςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ του 
ιδιοκτιτθ του ότι, ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ εργαςίασ αναλαμβάνει να εκτελζςει για λογαριαςμό του αναδόχου τισ εργαςίεσ αυτζσ.      
Ειδικότερα: O ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό (με μία από τισ ανωτζρω μορφζσ) μπορεί 
να είναι : 

 θ επίςθμθ αντιπροςωπεία ι ο διανομζασ του επίςθμου δικτφου ςτθ χϊρα για κζματα   επιςκευϊν-ςυντιρθςθσ   και   διακίνθςθσ   ανταλλακτικϊν   
των   αντίςτοιχων οχθμάτων-μθχανιματων ι υπερκαταςκευϊν 

 εξουςιοδοτθμζνο   ςυνεργείο   επιςκευισ  και   να   χρθςιμοποιεί   ανταλλακτικά   τα οποία προμθκεφεται από το εκάςτοτε επίςθμο δίκτυο 
διακίνθςθσ ανταλλακτικϊν 

 των επίςθμων αντιπροςϊπων ι διανομζων ςτθ χϊρα  

 ανεξάρτθτο   ςυνεργείο   επιςκευισ  και   να   χρθςιμοποιεί   ανταλλακτικά   τα   οποία προμθκεφεται από το εκάςτοτε επίςθμο δίκτυο διακίνθςθσ 
ανταλλακτικϊν των επίςθμων αντιπροςϊπων ι διανομζων ςτθ χϊρα  

 ανεξάρτθτο ςυνεργείο επιςκευισ και  να  μθν   χρθςιμοποιεί   ανταλλακτικά   του εκάςτοτε επίςθμου δικτφου διακίνθςθσ ανταλλακτικϊν των 
αντίςτοιχων οχθμάτων-μθχανιματων ι υπερκαταςκευϊν, αλλά να χρθςιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων καταςκευαςτϊν κατάλλθλα και αποδεκτά 
για τθν χριςθ για τθν οποία προορίηονται. 

το αντικείμενο τθσ παροφςασ δεν περιλαμβάνονται: 
Αςφάλιςθ οχθμάτων- μθχανθμάτων και ζξοδα ΚΣΕΟ 
Δαπάνεσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν που κα προκλθκοφν από ςοβαρό ατφχθμα, αλλαγζσ χριςεισ , πυρκαγιά κ.λ.π   
Επιπλζον το ςυνεργείο επιςκευισ, για λόγουσ διευκόλυνςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ των οχθμάτων του Διμου που χρειάηονται επιςκευι – ςυντιρθςθ,   κα βρίςκονται 
εντόσ του Νομοφ Βοιωτίασ. Δφνανται ωςτόςο να ςυμμετάςχουν και διαγωνιηόμενοι οι οποίοι διατθροφν ςυνεργεία επιςκευισ οχθμάτων που βρίςκονται  κι εκτόσ των 
ορίων του  Νομοφ  Βοιωτίασ,  και   ωςτόςο   ςυνεργάηονται   με   ςυνεργείο   που  βρίςκεται εντόσ των προαναφερομζνων ορίων του Νομοφ Βοιωτίασ εφόςον πλθροφνται 
οι προαναφερόμενεσ προχποκζςεισ.  ε αυτι τθν περίπτωςθ το ςυνεργαηόμενο ςυνεργείο πρζπει να ζχει όλεσ τισ προχποκζςεισ του ςυμμετζχοντοσ άδειεσ, ISO , 
κατάλλθλο προςωπικό κ.λ.π) όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 
τθν ανωτζρω περίπτωςθ ςυνεργαςίασ ο ςυμμετζχων οφείλει να προςκομίςει ςχετικό ςυμφωνθτικό   ι   ςφμβαςθ   ςυνεργαςίασ   νομίμωσ   υπογεγραμμζνο   από   τουσ 
ςυμβαλλομζνουσ, ενϊπιον ςυμβολαιογράφου.  
 
Σεχνικι – Επαγγελματικι και Ψρθματοοικονομικι ικανότθτα 
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Όςον αφορά ςτθν τεχνικι – επαγγελματικι και χρθματοοικονομικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν 
ςτον διαγωνιςμό απαιτείται να πλθροφν τα ακόλουκα, τα οποία και κα κατακζςουν επί ποινι αποκλειςμοφ, ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ: 
α.  Άδεια λειτουργίασ ςυνεργείου επιςκευισ και ςυντιρθςθσ επιβατικϊν αυτοκινιτων και φορτθγϊν ζωσ 3,5 τον. 
Άδεια λειτουργίασ ςυνεργείου επιςκευισ και ςυντιρθςθσ μεγάλων και βαρζων οχθμάτων. 
Άδεια λειτουργίασ για επιςκευι και ςυντιρθςθ θλεκτρικϊν ςυςτθμάτων και γενικά των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων των αυτοκινιτων. 
Άδεια λειτουργίασ για επιςκευι και ςυντιρθςθ αμαξωμάτων αυτοκινιτων, φανοποιεία και βαφζσ αυτϊν. 
Άδεια λειτουργίασ για επιςκευζσ και ςυντιρθςθ μοτοςυκλετϊν.  
β. Άδεια πϊλθςθσ ανταλλακτικϊν. 
γ. Πιςτοποιθτικό ποιότθτασ κατά ISO 9001/2000 ι και νεότερο, ςυναφζσ με το αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 
δ. χετικι ζγκριςθ από τθ Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ και Ψωρικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Περιφζρειασ (ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων για τθν ίδρυςθ ςυνεργείου οχθμάτων). 
ε. Να είναι εγγεγραμμζνο ςτο θλεκτρονικό μθτρϊο αποβλιτων.  
ςτ. Σίτλουσ πουδϊν – Πτυχία ςχετικά με τισ ανάλογεσ εργαςίεσ. 
η. Εκτζλεςθ ςυμβάςεων ανάλογεσ με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι ςε εξζλιξθ ςυμβάςεισ κατά τθν τελευταία τριετία 2014, 2015 και 2016, με φορείσ του δθμοςίου, 
φψουσ τουλάχιςτον όςο και το ποςό τθσ ςφμβαςθσ. 
θ. Βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ από τουσ φορείσ του Δθμοςίου για τισ προαναφερόμενεσ ςυμβάςεισ. 
κ. Μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν κατά τα ζτθ 2013, 2014 και 2015, τουλάχιςτον 140.000,00 ευρϊ ι Ιςολογιςμοφσ  
ι. Ιςολογιςμοφσ ι  Ζντυπο Ε3, Ε5 κ.λ.π., ανάλογα με τθ μορφι του ςυμμετζχοντα, κατά τα ζτθ 2013, 2014 και 2015. 
Επιςυνάπτεται πίνακασ με τα ςτοιχεία όλων των οχθμάτων του διμου όπωσ αυτά προκφπτουν από τισ άδειεσ κυκλοφορίασ αυτϊν.  
Οι ενδιαφερόμενοι για να ςχθματίςουν πλιρθ εικόνα για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ  κα πρζπει να επιςκεφκοφν το αμαξοςτάςιο του Διμου (διεφκυνςθ:  χθματάρι – 
Βοιωτίασ, τθλ. 2262059355) αφοφ αποςτείλουν ςχετικι αίτθςθ μζςω του ΕΘΔΘ  και ςε ςυνεννόθςθ με τθν αρμόδια  υπθρεςία ϊςτε να εξετάςουν τα οχιματα και να 
ςχθματίςουν ιδία αντίλθψθ για τισ απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ, όπου και κα λαμβάνουν ςχετικι βεβαίωςθ τθν οποία και κα επιςυνάπτουν ςτα δικαιολογθτικά τουσ.   
                                                                                                                                                                 

 
υντάχθηκε Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε 

ΣΗΧΝΖ ΑΝΔΣΖ ΚΑΡΑΜΟΤΕΑ ΓΔΠΟΗΝΑ ΓΚΗΚΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
ΔΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Σίτλος: «σντήρηση και επισκεσή μεταυορικών μέσων 2017-2019» 

Προϋπολογισμός : 428.544,00 εσρώ (σσμπ. Φ.Π.Α) 

 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
 Α. Αντικείμενο των ηθτοφμενων υπθρεςιών, είναι : 

1. Θ αποκατάςταςθ κάκε ζκτακτθσ βλάβθσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των ανταλλακτικϊν για όλα τα οχιματα που περιλαμβάνονται ςτον ενδεικτικό 
προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ . 

2. Ο προγραμματιςμόσ και ζλεγχοσ των προλθπτικϊν ςυντθριςεων κακϊσ και θ αποκατάςταςθ νζων βλαβϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
ανταλλακτικϊν, για όλα τα οχιματα που περιλαμβάνονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ. 

 
Δεν περιλαμβάνονται ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ τα παρακάτω: 

 Αςφάλιςθ οχθμάτων- μθχανθμάτων και ζξοδα ΚΣΕΟ 

 Δαπάνεσ αποκαταςτάςεισ βλαβϊν που κα προκλθκοφν από ςοβαρό ατφχθμα, αλλαγζσ χριςεισ , πυρκαγιά κ.λ.π   
 
Β. υνοπτικι περιγραφι ηθτοφμενων υπθρεςιών 
1. Αποκατάςταςθ ζκτακτθσ  βλάβθσ  
Σα οχιματα του Διμου παρουςιάηουν πλθκϊρα προβλθμάτων όπωσ: φκορζσ ςτον κινθτιρα, ςτο κιβϊτιο ταχυτιτων, ςτο ςφςτθμα πζδθςθσ, ανάρτθςθσ, ςτα θλεκτρονικά και 
θλεκτρικά ςυςτιματα, ςτα υδραυλικά και ελαιοδυναμικά κυκλϊματα, ςτισ υπερκαταςκευζσ και ςτα κουβοφκλια , είδθ φανοποιείασ  κ.α. 
Με τον όρο αποκατάςταςθ   βλαβϊν εννοοφμε τθ διαδικαςία από τθν παραλαβι του οχιματοσ (είτε από το Δθμοτικό Γκαράη είτε από οποιοδιποτε ςθμείο εντόσ του διμου) και 
τθν μεταφορά του ςτισ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου με δικά του ζξοδα και  τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ, ιτοι τθν γενικι φανοποιεία , τθν γενικι επιςκευι των μθχανικϊν 
μερϊν, τθν γενικι επιςκευι τθσ υπερκαταςκευισ,  πλφςιμο των οχθμάτων κατά τθν διάρκεια αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ τουσ  και τθν επιςτροφι του ςτο Δθμοτικό Αμαξοςτάςιο, 
ζτοιμου ςε πλιρθ λειτουργία   Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα δθλϊςει ςε Τπεφκυνθ διλωςθ ότι  διακζτει κινθτι μονάδα ςυνεργείου για να επεμβαίνει όλο το 24ωρο για ζκτακτεσ 
αποκαταςτάςεισ βλαβϊν, επί ποινι αποκλειςμοφ. 
Σο κόςτοσ των απαιτοφμενων ανταλλακτικϊν ενςωματϊνεται ςτο κόςτοσ επιςκευισ και βαρφνει τον ανάδοχο.  
Σα υλικά και ανταλλακτικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τα γνιςια που χρθςιμοποιεί ο καταςκευαςτισ του οχιματοσ ι εφάμιλλα αυτϊν κατά τθν ζννοια του Κανονιςμοφ (ΕΚ 
αρικ. 1400/2002 ι του ανακεωρθμζνου 461/2010) και άριςτθσ ποιότθτασ (όχι διαλογισ, όχι μεταχειριςμζνα).  
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Συχόν επιπλζον βλάβεσ οι οποίεσ κα προκφπτουν κατά τθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν  κα αποκακιςτϊνται χωρίσ επιπλζον χρζωςθ, ϊςτε το όχθμα να παραδίδεται ζτοιμο προσ 
πλιρθ και αςφαλι λειτουργία. 
 
2. Προλθπτικζσ ςυντθριςεισ  κακϊσ και   αποκατάςταςθ νζων βλαβϊν 
Ο προγραμματιςμόσ, ο ζλεγχοσ των προλθπτικϊν ςυντθριςεων και ρυκμίςεων κακϊσ και θ αποκατάςταςθ των βλαβϊν που κα προκφπτουν κα γίνεται από το τεχνικό προςωπικό 
του αναδόχου ςε ςυνεργαςία με τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία και το τεχνικό προςωπικό αυτισ. 
Θ αναγκαιότθτα τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ (επικεϊρθςθ, προγραμματιςμόσ ςυντθριςεων και επιςκευζσ των οχθμάτων με τα απαιτοφμενα ανταλλακτικά) ςχετίηεται με τθν 
απαίτθςθ για αφξθςθ του χρόνου λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ μζςω τθσ κακιζρωςθσ ενιαίου και ςυςτθματικοφ προγράμματοσ ςυντιρθςθσ, κακϊσ αυτι κρίνεται απαραίτθτθ 
λόγω τθσ γιρανςθσ του εξοπλιςμοφ και των ςωρευτικϊν προβλθμάτων που αυτι προκαλεί.  
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει ςε κακθμερινι βάςθ  το αναγκαίο προςωπικό για τθ διενζργεια του ελζγχου και προγραμματιςμοφ των ςυντθριςεων, ϊςτε να διατθρείται 
ςε ικανοποιθτικό επίπεδο (όπωσ αναφζρεται και παρακάτω) ο αρικμόσ των διακζςιμων οχθμάτων. 
Οι εργαςίεσ που προβλζπεται να γίνονται από τον ανάδοχο κα είναι: υντθριςεισ και επιςκευζσ πλαιςίων και υπερκαταςκευϊν, δθλαδι κινθτιρων, ςυςτθμάτων πζδθςθσ, 
ανάρτθςθσ, μετάδοςθσ κίνθςθσ, θλεκτρονικϊν και θλεκτρικϊν ςυςτθμάτων, υδραυλικϊν και εν γζνει ελαιοδυναμικϊν ςυςτθμάτων και οποιαδιποτε άλλθ επζμβαςθ απαιτείται 
για τθν εφρυκμθ και αςφαλι λειτουργία των οχθμάτων.  
υγκεκριμζνα ο ανάδοχοσ κα διενεργεί (απαραιτιτωσ)  προλθπτικι ςυντιρθςθ κάκε οχιματοσ, τθν οποία και κα αποδζχεται ςε υπεφκυνθ διλωςι του, επί ποινι αποκλειςμοφ.   
 

 Ζλεγχο, ςυντιρθςθ και επιςκευζσ πλαιςίων και φζρουςασ καταςκευισ οχθμάτων μετά των παρελκόμενων διατάξεων και μθχανιςμϊν αυτϊν. 
 Ζλεγχο, ςυντιρθςθ και επιςκευζσ υπερκαταςκευϊν, ενιςχυτικϊν πλαιςίων, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των μθχανιςμϊν και ςυςτθμάτων που διζπουν τθν 
απρόςκοπτθ λειτουργία τουσ. 
 Ζλεγχο, ςυντιρθςθ και επιςκευζσ ςυςτθμάτων ανάρτθςθσ, μ' όλα τα παρελκόμενα αυτϊν. 
 Ζλεγχο, ςυντιρθςθ και επιςκευζσ υδραυλικϊν και ελαιοδυναμικϊν ςυςτθμάτων οχθμάτων, υποςυςτθμάτων, μθχανιςμϊν και παρελκομζνων αυτϊν (μζλθ 
μθχανιςμοφ, αρκρϊςεισ, ζμβολα, γάντηοι, κυκλϊματα πάςθσ φφςεωσ, χειριςτιρια, αςφάλειεσ, κ.λ.π.). 
 Ζλεγχο, ςυντιρθςθ και επιςκευζσ χειριςτθρίων, οργάνων ελζγχου, αυτοματιςμϊν πάςθσ φφςεωσ, ςχετικϊν με τθ λειτουργία των οχθμάτων, εντόσ του καλάμου 
οδιγθςθσ και ςε όποια άλλθ κζςθ βρίςκονται. 
 Ζλεγχο, ςυντιρθςθ και επιςκευζσ ςυςτθμάτων πζδθςθσ και των παρελκομζνων αυτϊν (υλικά τριβισ, επιφάνειεσ πζδθςθσ, υδραυλικό κφκλωμα πζδθςθσ, κ.λ.π.) 
 Ζλεγχο, ςυντιρθςθ και επιςκευζσ ςυςτθμάτων κλιματιςμοφ, ελζγχου και διάχυςθσ αζρα ςτο κάλαμο οδιγθςθσ, κακϊσ και κατάκεςθ βεβαίωςθσ 
παρακολοφκθςθσ προγράμματοσ αντικατάςταςθσ ψυκτικϊν υγρϊν. 
 Ζλεγχο, ςυντιρθςθ και επιςκευζσ κινθτιρων και των παρελκόμενων αυτϊν. 
 Ζλεγχο, ςυντιρθςθ και επιςκευζσ ςυςτθμάτων μετάδοςθσ κίνθςθσ και των παρελκομζνων αυτϊν (ςυμπλζκτθσ, κιβϊτιο ταχυτιτων, καντράν, διαφορικό κα.) 
 Ζλεγχο, ςυντιρθςθ και επιςκευζσ ςυςτθμάτων οδθγιςεωσ και των παρελκόμενων αυτϊν (τιμόνι, κρεμαγιζρα, κυκλϊματα, ςφνδεςμοι, κ.τ.λ.) 
 Ζλεγχο, ςυντιρθςθ και επιςκευζσ όλων των θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν διατάξεων και οργάνων κακϊσ και των παρελκόμενων αυτϊν. 

 
Γ. Ειδικά ςτοιχεία και αναλυτικι περιγραφι εργαςιών: 
Επιςυνάπτεται  ςτθν παροφςα μελζτθ ΠΙΝΑΚΑ με τίτλο « ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΛΙΣΑ ΕΡΓΑΙΩΝ  ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» όπου αναφζρεται  το  
ςφνολο των εργαςιϊν που  αποτελεί αντικείμενο τθσ  παροφςασ μελζτθσ. 
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τα αντικείμενα τθσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν και τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ που αναλαμβάνει ο ανάδοχοσ, ςυμπεριλαμβάνεται και θ τοποκζτθςθ οιουδιποτε ανταλλακτικοφ 
(αναλϊςιμου ι μθ), τόςο για τα πλαίςια όςο και για τισ υπερκαταςκευζσ. Σα υλικά και ανταλλακτικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τα γνιςια που χρθςιμοποιεί ο 
καταςκευαςτισ του οχιματοσ ι εφάμιλλα αυτϊν κατά τθν ζννοια του Κανονιςμοφ (ΕΚ αρικ. 1400/2002 ι του ανακεωρθμζνου 461/2010) και άριςτθσ ποιότθτασ (όχι διαλογισ, όχι 
μεταχειριςμζνα) και το κόςτοσ τουσ κα βαρφνει τον ανάδοχο.  
Ρθτι υποχρζωςθ είναι θ ζγκαιρθ παραγγελία και φπαρξθ / διατιρθςθ επαρκοφσ αποκζματοσ ανταλλακτικϊν ζτςι ϊςτε όλεσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ να γίνονται απρόςκοπτα 
και χωρίσ καμία κακυςτζρθςθ ι ζλλειψθ. 
τον εβδομαδιαίο γενικό ζλεγχο - ςυντιρθςθ κα διενεργοφνται όλεσ οι προβλεπόμενεσ από τα τεχνικά εγχειρίδια και οδθγίεσ του καταςκευαςτι ςυντθριςεισ, ρυκμίςεισ, κακϊσ 
και οι προγραμματιςμζνεσ ςτθν διάρκεια τθσ εβδομάδασ ενζργειεσ για τθν αποκατάςταςθ των αναγκαίων επιςκευϊν που θ αντιμετϊπιςι τουσ ιταν ανζφικτθ και δεν είχε κρικεί 
επείγουςα. 
τον μθνιαίο γενικό ζλεγχο κα εκτελοφνται όλεσ οι ςυντθριςεισ και ζλεγχοι που προβλζπονται από τον καταςκευαςτι και κα αντιμετωπίηονται όςα εκ των προβλθμάτων 
παρζμεναν, τυχόν, ςε εκκρεμότθτα από τα προθγοφμενα επίπεδα ςυντθριςεων. 
Θ εκτζλεςθ των ηθτοφμενων εργαςιϊν κα γίνεται από το εξειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό του αναδόχου. 
Σο πρόγραμμα με τισ λεπτομζρειεσ ςυντιρθςθσ για κάκε μινα και όχθμα κα καταρτίηεται αρχικά από τον ανάδοχο, με γνϊμονα τθν επίτευξθ τθσ βζλτιςτθσ διακεςιμότθτασ 
(ειδικά τισ θμζρεσ αιχμισ) και αξιοπιςτίασ του εν λόγω εξοπλιςμοφ, με τθν ελάχιςτθ δυνατι όχλθςθ τθσ λειτουργίασ του Διμου. Κατόπιν υποβάλλεται ςτθν Επιβλζπουςα 
Τπθρεςία του Διμου (Επιτροπι υντιρθςθσ μεταφορικϊν μζςων του Διμου & Γραφείο Κίνθςθσ), θ οποία το εγκρίνει ωσ ζχει ι προτείνει τροποποιιςεισ. 
το αντικείμενο των ηθτουμζνων υπθρεςιϊν εντάςςεται και θ υποχρζωςθ του αναδόχου να υποβάλει εγκαίρωσ, ζγγραφεσ επιςθμάνςεισ ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία για τυχόν 
ζκτακτεσ παρεμβάςεισ που απαιτοφνται. τον κακθμερινό γενικό ζλεγχο καλισ λειτουργίασ, εντάςςεται θ υποχρζωςθ του αναδόχου να εντοπίηει ζγκαιρα οποιαδιποτε οπτικι ι 
ακουςτικι ζνδειξθ δυςλειτουργίασ. ε περίπτωςθ αναγκαιότθτασ άμεςθσ διακοπισ τθσ λειτουργίασ του οχιματοσ ενθμερϊνει και προγραμματίηει τον χρόνο παρζμβαςθσ για τθν 
πρόλθψθ εκδιλωςθσ βλάβθσ.  
τόχοσ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν, είναι θ διοργάνωςθ και υλοποίθςθ αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ τεχνικισ υποςτιριξθσ των οχθμάτων του Διμου, το οποίο να δφναται να 
παρζχει τα απαιτοφμενα ποιοτικά αποτελζςματα ςτο μικρότερο δυνατόν χρόνο, με ςκοπό τθν ζγκαιρθ αποκατάςταςθ ενδεχόμενων βλαβϊν και τθ διατιρθςθ του βζλτιςτου 
βακμοφ διακεςιμότθτασ του εξοπλιςμοφ ζναντι ςτακεροφ και αμετάβλθτου μθνιαίου τιμιματοσ ανά όχθμα και για είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ. 
Μζτρο απόδοςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν είναι το επίπεδο διακεςιμότθτασ των οχθμάτων ανά είδοσ   όπωσ φαίνονται ςτθν ςυνθμμζνθ κατάςταςθ «ΛΙΣΑ ΟΨΘΜΑΣΪΝ 
ΔΘΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ»  Γενικά για κάκε ΟΜΑΔΑ  ανάλογα με τθν χριςθ του οχιματοσ (απορριμματοφόρα , φορτθγά, επιβατικά,  κ.λ.π ) αλλά και για το ςφνολο των οχθμάτων κα 
πρζπει ανά πάςα ςτιγμι να είναι διακζςιμο το 85% αυτϊν.  
Ο αρικμόσ των διακζςιμων ανά πάςα ςτιγμι οχθμάτων όπωσ ορίηεται ςτθν παροφςα ςυγγραφι δφναται να μεταβλθκεί μόνο ςε ειδικι περίπτωςθ και μετά από τθ ςφμφωνθ 
γνϊμθ τθσ υπθρεςίασ και μόνο κατά τθν περίοδο αποκατάςταςθσ των υφιςτάμενων φκορϊν του εξοπλιςμοφ, μετά από τεκμθριωμζνθ αναφορά του προςφζροντα τισ υπθρεςίεσ 
ςε ςχζςθ με το πρόγραμμα ςυντθριςεωσ που κα εφαρμόςει και το αντίςτοιχο χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν. 
 
 
το αντικείμενο των υπθρεςιϊν εντάςςεται θ υποχρζωςθ του αναδόχου να: 

  Ενθμερϊνει άμεςα (εγγράφωσ) τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία, (Επιτροπι υντιρθςθσ μεταφορικϊν μζςων του Διμου & Γραφείο Κίνθςθσ)), ςτισ περιπτϊςεισ που 
λόγω εξαιρετικά ςοβαρισ αιτίασ θ διακεςιμότθτα του εξοπλιςμοφ κα πζςει κάτω του 85% (αναφζροντασ το φψοσ τθσ μειωμζνθσ διακεςιμότθτασ όςο και τθν 
αναμενόμενθ διάρκεια αυτισ) ϊςτε να λθφκοφν ζγκαιρα μζτρα αντιμετϊπιςθσ 

 υντάςςει και να τθρεί κατάλλθλο θμερολόγιο των ςθμείων επικεωριςεων, ςυντθριςεων και επιςκευϊν, το οποίο κα είναι διακζςιμο ςτον τόπο του ζργου και 
κα ςυνυπογράφεται, κακθμερινϊσ, από τον τεχνικό τθσ Εταιρείασ και τον αρμόδιο τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ. 
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 Τποβάλλει ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία, ςτισ αρχζσ κάκε εβδομάδασ, ζκκεςθ με τα αποτελζςματα τθσ προθγοφμενθσ εβδομάδασ και τον αναλυτικό 
προγραμματιςμό των προβλεπόμενων ςυντθριςεων και επεμβάςεων τθσ επομζνθσ 

 Τποβάλλει ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία μθνιαία ςυνοπτικι τεχνικι ζκκεςθ με τισ κφριεσ επεμβάςεισ και τα αποτελζςματα των επικεωριςεων και ελζγχων που 
διενιργθςε, που κα ςυνοδεφει τον οικείο Λογαριαςμό. 

 υντάςςει και υποβάλλει προσ τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία ζγγραφα, για τθν ζγκαιρθ προειδοποίθςθ του Διμου από επικείμενεσ ςοβαρζσ βλάβεσ ι 
δυςλειτουργίεσ εξ οιαςδιποτε εντοπιηόμενθσ αιτίασ, με ςτόχο τθν πρόλθψι τουσ. 

 Να τθρεί θλεκτρονικό αρχείο (βάςθ δεδομζνων) με όλα τα οχιματα που επιςκευάηει -ςυντθρεί και ςτο οποίο να καταγράφονται (με κωδικοφσ καταςκευαςτι και 
το κόςτοσ τουσ) όλα τα χρθςιμοποιοφμενα ανταλλακτικά -υλικά για κάκε επιςκευι ι ςυντιρθςθ. Σο αρχείο αυτό κα είναι διακζςιμο ανά πάςα ςτιγμι ςτθν Επιβλζπουςα 
Τπθρεςία θ οποία κα ζχει τθ δυνατότθτα αντιγραφισ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων. 

 
τισ προςφερόμενεσ τιμζσ επιςκευϊν, προγραμματιςμοφ και ελζγχου τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ περιλαμβάνονται και τα τυχόν ανταλλακτικά που κα απαιτθκοφν και 
ενςωματϊνονται ςτισ εργαςίεσ. Κατά τθ διαδικαςία των εργαςιϊν, οποιαδιποτε ανταλλακτικά χρειαςκοφν κα καταγράφονται πριν τοποκετθκοφν επί του οχιματοσ ι του 
μθχανικοφ μζρουσ που επιςκευάηεται, κα ελζγχονται από τθν αρμόδια επιτροπι τθσ Τπθρεςίασ   και θ αξία τουσ κα περιλαμβάνεται ςτθν ςυμφωνθμζνθ τιμι τθσ επιςκευισ - 
ςυντιρθςθσ. 
Ο ανάδοχοσ μετά τθν πιςτοποίθςθ των εργαςιϊν του κα εκδίδει τιμολόγιο (ι απόδειξθ) παροχισ υπθρεςιϊν, όπου κα αναγράφονται τα χρθςιμοποιοφμενα ανταλλακτικά. 
 
ε περιπτϊςεισ εκτάκτων βλαβϊν, οι οποίεσ απαιτοφν τθν επζμβαςθ οδικισ βοικειασ ι περιςυλλογισ ακινθτοποιθμζνου οχιματοσ, ο Διμοσ μπορεί να ηθτιςει τθν τεχνικι 
υποςτιριξθ του αναδόχου χωρίσ καμιά προςαφξθςθ του ςυμβατικοφ οικονομικοφ αντικειμζνου. 
Επίςθσ ςε περιπτϊςεισ ζκτακτων επιςκευϊν ο ανάδοχοσ δε κα προβαίνει ςτθν αποςυναρμολόγθςθ των προσ επιςκευι μερϊν, ςτθν διάγνωςθ βλαβϊν, ςτθν αποξιλωςθ 
ανταλλακτικϊν, ςτθ λιψθ απόφαςθσ για τθν επιςκευι, ςτθν εφαρμογι νζων ανταλλακτικϊν, ςτθν επαναςυναρμολόγθςθ των προσ επιςκευι μερϊν και γενικά ςτθν επιςκευι 
χωρίσ ςε κάκε περίπτωςθ τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ.  
 
ε κάκε ζκτακτθ περίπτωςθ επιςκευισ κα ςυντάςςεται   Ζκκεςθ θ οποία κα προςυπογράφεται από τον ανάδοχο και τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία ςτθν οποία κα περιγράφονται 
αναλυτικά: 

 Θ αρχικι διάγνωςθ τθσ βλάβθσ ζτςι όπωσ αυτι ςυνοδεφει το προσ επιςκευι μθχανικό μζροσ από το Δθμοτικό υνεργείο. 

 Θ ακριβισ διάγνωςθ τθσ βλάβθσ ζτςι όπωσ αυτι διαπιςτϊνεται από τον ανάδοχο και τθν Επίβλεψθ κατά τον λεπτομερι ζλεγχο του μθχανικοφ μζρουσ. 

 Οι αιτίεσ που προκάλεςαν τθ βλάβθ. 

 Θ προτεινόμενθ λφςθ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ με ζμφαςθ ςτθν αντικατάςταςθ ι επιςκευι των διαφόρων υποςυνόλων που απαρτίηουν το εκάςτοτε 
μθχανικό μζροσ. Θα γίνεται αναφορά αν θ προτεινόμενθ αυτι λφςθ μπορεί να εκτελεςτεί ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ςτα τεχνικά εγχειρίδια του καταςκευαςτι ι 
παρουςιάηει διαφοροποιιςεισ. Για κάκε ανάλογθ περίπτωςθ κα πρζπει να αναφζρεται και θ ςχετικι αιτιολόγθςθ. 

 
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα κατακζςουν προςφορζσ με τισ οποίεσ επί ποινι αποκλειςμοφ κα αναλαμβάνουν το ςφνολο των απαιτοφμενων εργαςιϊν τθσ μελζτθσ  για 
τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ και των δφο κατθγοριϊν οχθμάτων του προχπολογιςμοφ  που κα κατακζςουν προςφορά και ςε καμία περίπτωςθ για τθ ςυντιρθςθ και επιςκευι 
μεμονωμζνων μθχανικϊν μερϊν ι μεμονωμζνων οχθμάτων κάκε κατθγορίασ. 

 
 Δ. Πιςτοποιθτικό ποιότθτασ υνεργείου 
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Ο ςυμμετζχων κα διακζτει τουλάχιςτον πιςτοποιθτικό ποιότθτασ του ςυνεργείου του κατά ISO 9001/2008. 
 
Ε. Παράδοςθ, Παραλαβι Εργαςιών 
1. Ψρόνοσ επζμβαςθσ αναδόχου - Ψρόνοσ εκτζλεςθσ εργαςίασ επιςκευισ 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να επεμβαίνει για εκτζλεςθ εργαςίασ επιςκευισ εντόσ τθσ επομζνθσ εργάςιμθσ θμζρασ το αργότερο από τθν ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ. Ο ανάδοχοσ 
οφείλει να προβαίνει χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν επιςκευισ των οχθμάτων με τα απαραίτθτα ανταλλακτικά και να τα παραδίδει επιςκευαςμζνα μζςα ςε 
επτά (7) θμζρεσ εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων που κα ιςχφει από κοινοφ ςυμφωνία κατά περίπτωςθ  
Εάν ο ανάδοχοσ κακυςτεριςει για οποιονδιποτε λόγο πζραν τθσ οριςκείςθσ προκεςμίασ των επτά (7) θμερϊν ι τθσ από κοινισ ςυμφωνίασ ωσ ανωτζρω, υποχρεοφται για τθν 
κακυςτζρθςθ αυτι και μόνο να πλθρϊςει ςτο Διμο ωσ ποινικι ριτρα που κα υπολογίηεται ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του άρκρου 218 του ν. 4412/2016  
Εκτόσ από τθν ανωτζρω περίπτωςθ, θ ποινικι ριτρα επιβάλλεται μετά από απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου και ςτισ περιπτϊςεισ που δεν καλφπτεται θ απαίτθςθ τθσ 
διακεςιμότθτασ του 85% τουλάχιςτον των οχθμάτων ι ζχει υπάρξει κακυςτζρθςθ ανταπόκριςθσ ςε αίτθμα επιςκευισ ι άρνθςθ παροχισ υπθρεςιϊν και παρακρατείται από τον 
πρϊτο λογαριαςμό πλθρωμισ ι από τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ του αναδόχου.   
 
2. Παραλαβι των εκτελεςκειςϊν εργαςιϊν–   εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ  
Θ παραλαβι των εργαςιϊν επιςκευισ των οχθμάτων και των μθχανθμάτων του Διμου κα γίνεται τμθματικά ανάλογα με τισ τρζχουςεσ κάκε φορά ανάγκεσ του Διμου από 
αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ που ςυγκροτείται για το ςκοπό αυτό. Ϊσ χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ των εκτελεςμζνων εργαςιϊν και ανταλλακτικϊν ορίηονται κατ' 
ελάχιςτον οι δϊδεκα (12)  μινεσ από τθν προςωρινι παραλαβι, τθν οποία και κα αποδζχεται ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κατακζτοντασ ςχετικι Τπεφκυνθ Διλωςθ.  
 
 
 
Σα οχιματα κα παραδίνονται ςτον χϊρο του αναδόχου επιςκευαςμζνα, ζτοιμα προσ λειτουργία και απαλλαγμζνα από κάκε βάροσ. Σα χρθςιμοποιθμζνα ανταλλακτικά κα 
παραδίνονται τοποκετθμζνα ςτο επιςκευαςμζνο όχθμα και όχι ςτισ αποκικεσ του Διμου.  
τθν περίπτωςθ που θ εκτελεςκείςα εργαςία είναι εκτόσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςε άμεςθ αποκατάςταςθ με δικά του ζξοδα και 
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ υπθρεςίασ εντόσ εφλογου χρόνου, που κακορίηεται κάκε φορά από τθν ζκταςθ τθσ βλάβθσ και είναι αποδεκτόσ από τθν υπθρεςία, ςφμφωνα με 
τουσ ειδικότερουσ όρουσ και προχποκζςεισ που κα προβλζπει θ εκάςτοτε εκτελεςτικι ςφμβαςθ με τον ανάδοχο.     
Ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν φπαρξθ των ςυμφωνθμζνων ιδιοτιτων των εργαςιϊν ι των ανταλλακτικϊν και εγγυάται τθν ανυπαρξία οποιουδιποτε κρυμμζνου ελαττϊματοσ.   
Κατά τθν προςωρινι και οριςτικι παραλαβι των εργαςιϊν θ οποία γίνεται από τθν αρμόδια τριμελι Επιτροπι του Διμου,» θ οποία και υποχρεοφται για τθν ποιοτικι και 
ποςοτικι επιμζτρθςθ και εξζταςθ αυτϊν όπωσ ορίηουν οι ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ, εξετάηονται και διαπιςτϊνονται όλεσ οι ιδιότθτεσ προςφερόμενων εργαςιϊν κακϊσ και τυχόν 
επελκοφςεσ φκορζσ, ηθμίεσ, κλπ. λόγω πλθμμελοφσ εργαςίασ.  
Κακ' όλον τον χρόνο τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςκευάςει με δικι του δαπάνθ οποιαδιποτε βλάβθ παρουςιαςκεί λόγω πλθμμελοφσ εργαςίασ 
του, θ οποία αποδεδειγμζνα οφείλεται ςε ευκφνθ του. Επίςθσ, θ εγγφθςθ αυτι νοείται ωσ θ χωρίσ χρζωςθ άμεςθ επιςκευι οχιματοσ ι μθχανικοφ μζρουσ που καταρχιν 
επιςκευάςτθκε και κατόπιν παρουςίαςε ξανά βλάβθ εντόσ των χρονικϊν ορίων τθσ εγγφθςθσ.  
Ο ανάδοχοσ εγγυάται ότι τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά-ανταλλακτικά είναι άριςτθσ ποιότθτασ (όχι διαλογισ, όχι μεταχειριςμζνα) ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ ςχετικζσ 
προδιαγραφζσ των καταςκευαςτϊν των οχθμάτων, ότι ζχουν τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά που προβλζπουν οι όροι αυτοί και ότι είναι κατάλλθλα από κάκε πλευρά για τθ 
χριςθ για τθν οποία τα προορίηει ο Διμοσ. Όταν διαπιςτωκεί παράβαςθ των παραπάνω διαβεβαιϊςεων, ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να αντικαταςτιςει, φςτερα από αίτθςθ 
του Διμου, κάκε υλικό-ανταλλακτικό που χρθςιμοποίθςε μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ.  
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Οι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον ανάδοχο των ακατάλλθλων υλικϊν-ανταλλακτικϊν για τθν επανόρκωςθ τθσ ελαττωματικισ επιςκευισ των οχθμάτων, βαρφνουν τον ανάδοχο.  
Εφόςον από τθ χριςθ του ακατάλλθλου υλικοφ-ανταλλακτικοφ επιλκε φκορά ςτο μθχανολογικό εξοπλιςμό και ςτα μθχανιματα του Διμου, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ που προξζνθςε το ακατάλλθλο προϊόν. Επιπλζον, κατά τθν κρίςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ μπορεί να υποβλθκεί 
πρόςτιμο το οποίο οφείλει να καταβάλει ωσ αποηθμίωςθ προσ το Διμο για τθ βλάβθ που προκάλεςε. Αν ο ανάδοχοσ δεν καταβάλει το πρόςτιμο κθρφςςεται ζκπτωτοσ με όλεσ τισ 
νόμιμεσ ςυνζπειεσ.  
Αν ο ανάδοχοσ καταςτεί υπότροποσ με τθν προμικεια ακατάλλθλου υλικοφ-ανταλλακτικοφ ι τθ μθ ςωςτι επιςκευι του οχιματοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με όλεσ τισ νόμιμεσ 
ςυνζπειεσ.       
 
 
Ε.Σρόποσ ςφνταξθσ Σεχνικών Προςφορών 
Οι ενδιαφερόμενοι προκείμενου να ςυνάξουν τθν Σεχνικι τουσ Προςφορά κα πρζπει να επιςκεφκοφν το αμαξοςτάςιο του Διμου (χθματάρι – Βοιωτίασ  τθλ. 2262059355) αφοφ 
αποςτείλουν ςχετικι αίτθςθ και ςε ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία να εξετάςουν τα οχιματα και να ςχθματίςουν πλιρθ εικόνα για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. 
Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοι για τθν ορκι ςφνταξθ των προςφορϊν τουσ βαςιηόμενοι ςε ςτοιχεία που κα ςυλλζξουν κατά τθν αυτοψία που κα 
πραγματοποιιςουν ςτο αμαξοςτάςιο του Διμου.  
Οι τφποι των οχθμάτων δίδονται   ςτον «ΠΙΝΑΚΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ», όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτισ άδειεσ κυκλοφορίασ και επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα μελζτθ.   
Προκειμζνου να διευκολυνκεί το ζργο τθσ Σεχνικισ Αξιολόγθςθσ κάκε προςφοράσ, κάκε διαγωνιηόμενοσ, κατά τθ ςφνταξθ τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ του, είναι υποχρεωμζνοσ να 
ςυμπεριλάβει, κατ' ελάχιςτο, τισ ενότθτεσ που αναφζρονται παρακάτω. θμειϊνεται ότι θ παράκεςθ των παρακάτω τεχνικϊν ςτοιχείων δε κα πρζπει να περιζχει αςάφειεσ και κα 
είναι κατά το δυνατόν τεκμθριωμζνθ με ςυνοδευτικά ζγγραφα, βεβαιϊςεισ, πιςτοποιθτικά, κλπ.  
 
Ενότθτα Α: Πρόγραμμα Εργαςιϊν 

 Περιγραφι προγράμματοσ εργαςιϊν ςυνοδευόμενο από χρονοδιάγραμμα προγράμματοσ εργαςιϊν, ανά όχθμα (πλαίςιο , υπερκαταςκευι, μθχάνθμα ζργου ). 

 Σεκμθρίωςθ του τρόπου επίτευξθσ των ςτόχων αποτελεςματικότθτασ του προγράμματοσ (δθλ. τθσ διακεςιμότθτασ του εξοπλιςμοφ), μζςω του προγράμματοσ 
εργαςιϊν. 
 

Ενότθτα Β: τοιχεία τεχνικισ οργάνωςθσ προςφζροντοσ 
Θα περιγράφονται, με τρόπο που να τεκμθριϊνεται θ επάρκεια και θ ποιότθτα τουσ, τουλάχιςτον τα ακόλουκα: 

6. Οι εγκαταςτάςεισ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν: κζςθ, ωφζλιμθ επιφάνεια, χωροδιάταξθ, περιγραφι αποκθκϊν ανταλλακτικϊν, 
ςυνεργείων, υπαίκριων χϊρων, κζςθ αποκατάςταςθσ τρεχουςϊν φκορϊν κλπ. 

7. Ο θλεκτρομθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ και τα βαςικότερα εργαλεία-μθχανιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν (είδοσ, 
ποςότθτα, βαςικά τεχνικά χαρακτθριςτικά, θλικία εξοπλιςμοφ, κ.α.) 

8. Προγράμματα (software) προλθπτικισ ςυντιρθςθσ οχθμάτων παρόμοιου τφπου με αυτά τθσ παροφςασ. 

 Αναφορά χριςθσ ςφγχρονων, καινοτομικϊν τεχνικϊν και ςφγχρονθσ τεχνογνωςίασ για τθν εκτζλεςθ των εν λόγω εργαςιϊν (εφόςον υπάρχουν) με ςφντομθ 
περιγραφι των ςχετικϊν μεκόδων 

 Αναλυτικι αναφορά ςτθ ςφνκεςθ, εμπειρία, εκπαίδευςθ του διακζςιμου προςωπικοφ, με ζμφαςθ ςτο τεχνικό προςωπικό που κα διεκπεραιϊςει τισ εν λόγω 
εργαςίεσ. Από τα προθγοφμενα ςτοιχεία κα πρζπει να τεκμθριϊνεται θ επάρκεια και θ αποδεδειγμζνθ ικανότθτα διεκπεραίωςθσ των εν λόγω εργαςιϊν από το 
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προςωπικό που κα διατεκεί για το ςκοπό αυτό. 
Ενότθτα Γ: Λοιπά ςτοιχεία 
Για τισ επιςκευζσ που προβλζπεται να γίνονται ςτα απορριμματοφόρα κα πρζπει να δοκεί:  

1. Ζγγραφθ διλωςθ όπου κα αναφζρεται, ότι το ωφζλιμο φορτίο (τονάη) δεν κα ζχει μεγαλφτερθ απόκλιςθ του ±5% από τθν καταςκευαςτικι ικανότθτα (επί του 
νομίμου) μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ επιςκευισ.  
2. Ζγγραφθ εγγφθςθ για το υδραυλικό ςφςτθμα, ότι κα επιτυγχάνεται μθδενικι απϊλεια υδραυλικϊν ελαίων ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται πζραν τθσ καλισ 
λειτουργίασ τθσ Τ/Κ και θ μθδενικι επιβάρυνςθ του περιβάλλοντοσ. 

 
Επίςθσ μπορεί να γίνει παράκεςθ οποιουδιποτε άλλου ςτοιχείου που, κατά τθν κρίςθ του προςφζροντοσ, μπορεί να επθρεάςει κετικά τθν τεχνικι αξιολόγθςι του. 
 
  

υντάχθηκε Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε 

   
ΣΘΩΝΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΡΑΜΟΤΖΑ ΔΕΠΟΘΝΑ ΓΚΘΚΑ ΔΗΜΗΣΡΘΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
ΔΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Σίτλος: «σντήρηση και επισκεσή μεταυορικών μέσων 2017-2019» 

Προϋπολογισμός : 428.544,00 εσρώ (σσμπ. Φ.Π.Α) 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ 

Α/Α ΚΪΔΙΚΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  ΟΨΘΜΑ ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΣΕΛΟ ΑΡ. ΚΤΚΛΟΧΟΡΙΑ 

 
ΟΜΑΔΑ 1 Επιςκευι και 

ςυντιρθςθ επιβατικών οχθμάτων 
και ανοιχτών θμιφορτθγών 

1 

02.10.6263.01 

Ε.Π. BMW ΚΘΤ 6145 

2 Ε.Π. HYUNDAI MATRIX ΚΘΤ 6268 

3 Ε.Π. MERCEDES ΚΘΤ 6284 

4 Ε.Π. MERCEDES E200 KHΤ 6277 

5 Ε.Π. RENAULT ΚΘΤ 6288 

6 Ε.Π. TOYOTA ΚΘΤ 6274 

7 Ε.Π. VW TRANSPORTER ΚΘΘ 4453 

8 

02.20.6263.01 

Α.Θ. MERCEDES L608D ΚΘΤ 6290 

9 Α.Θ. NISSAN ΚΘΘ 4461 

10 Α.Θ. NISSAN ΚΘΤ 6281 

11 Α.Θ. SKODA KHY 6280 

12 

02.25.6263.01 

Α.Θ. FORD RANGER ΚΘΤ 6264 

13 Α.Θ. MITSUBISHI L200 ΚΘΤ 6122 

14 Α.Θ. MITSUBISHI L200 ΚΘΤ 6148 

15 Α.Θ. TOYOTA ΚΘΤ 1047 

16 Α.Θ. TOYOTA HILUX ΚΘΘ 4454 

17 Δ   ΒΙΚ 811 

18 02.30.6263.01 Ε.Π. SUZUKI ΚΘΤ 6275 
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19 Ε.Π. NISSAN ΚΘΘ 4462 

20 Α.Θ. MITSUBISHI L200 ΚΘΤ 6121 

21 Ε.Π. SUZUKI BALENO ΚΘΤ 6252 

22 02.35.6263.01 Α.Θ. VW CADDY ΚΤΘ 6286 

23 

02.70.6263.01 

Ε.Π. OPEL ΚΘΘ 4463 

24 Ε.Π. OPEL ΚΘΘ 4498 

 φνολο ομάδασ 1 

     

Α/Α ΚΪΔΙΚΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  ΟΨΘΜΑ ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΣΕΛΟ ΑΡ. ΚΤΚΛΟΧΟΡΙΑ 

 

Ομάδα 2 - Επιςκευι και 
ςυντιρθςθ απορριμματοφόρων, 

φορτθγών, λεωφορείων και 
μθχανθμάτων ζργου 

 ΚΩΔΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΣΕΛΟ ΑΡ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

1 

02.20.6263.03 

Α.Χ. IVECO ΚΘΘ 4459 

2 Α.Χ. MERCEDES ΚΘΤ 6294 

3 ΑΠ IVECO ΒΙΜ 9199 

4 ΑΠ IVECO ΒΙΜ 9282 

5 ΑΠ MERCEDES ΚΘΤ 6137 

6 ΑΠ MERCEDES ΚΘΤ 6135 

7 ΑΠ MERCEDES KHY 6291 

8 ΑΠ RENAULT ΚΘΤ 6285 

9 ΑΠ VOLVO F619 ΚΘΤ 6257 

10 Κ.Λ. MERCEDES ΜΕ 61716 

11 Κ.Λ. PIAGGIO ΜΕ105645 

12 Κ.Λ.   ΜΕ 106791 

13 Κ BUCHER GUYER ΜΕ 118232 

14 Κ DULEVO 5000 ΜΕ90519 

15 Κ IVECO ΜΕ 55610 

16 

02.25.6263.03 

Ε.Χ JCB 3CK ΜΕ55629 

17 Ε.Χ KOMATSU ΜΕ 56661 
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18 Ε.Χ KOMATSU ME 56718 

19 Π MITSUBISHI ΜΕ 113207 

20 

02.30.6263.03 

Α.Χ. IVECO KHH 4455 

21 Ε.Χ JCB ME111688 

22 Ε.Χ EMBIENTE CE ΜΕ56729 

23 

02.70.6263.03 

Λ IVECO ΚΘΤ 6127 

24 Λ VOLVO ΚΘΤ 6292 

 φνολο ομάδασ 2 

 
Όπου : 
ΕΠ = Επιβατικό 
Δ = Δίκυκλο 
Α.Χ. = Ανατρεπόμενο φορτθγό 
Α.Θ. = Ανοιχτό θμιφορτθγό 
ΑΠ = Απορριμματοφόρο 
Κ.Λ. = Καλακοφόρο 
Κ = κοφπα / άρωκρο 
Ε.Χ. = Εκςκαφζασ / φορτωτισ 
Π = Πυροςβεςτικό 
Λ. = Λεωφορείο 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
ΔΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Σίτλος: «σντήρηση και επισκεσή μεταυορικών μέσων 2017-2019» 

Προϋπολογισμός : 428.544,00 εσρώ (σσμπ. Φ.Π.Α) 

 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α 
ΚΪΔΙΚΟ 

ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  
ΟΨΘΜΑ ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΣΕΛΟ 

ΑΡ. 
ΚΤΚΛΟΧΟΡΙΑ 

Διάρκεια 
υντιρθςθσ 

Ενδεικτικόσ 
προχπολογιςμό

σ μθνιαίασ 
ςυντιρθςθσ 

Ενδεικτικόσ 
προχπολογιςμό

σ διετοφσ 
ςυντιρθςθσ 

ΧΠΑ 24% ΣΕΛΙΚΟ  

 

ΟΜΑΔΑ 1 Επιςκευι και 
ςυντιρθςθ επιβατικών 
οχθμάτων και ανοιχτών 

θμιφορτθγών 

1 

02.10.6263.01 

Ε.Π. BMW ΚΘΤ 6145 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

2 Ε.Π. HYUNDAI MATRIX ΚΘΤ 6268 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

3 Ε.Π. MERCEDES ΚΘΤ 6284 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

4 Ε.Π. MERCEDES E200 KHΤ 6277 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

5 Ε.Π. RENAULT ΚΘΤ 6288 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

6 Ε.Π. TOYOTA ΚΘΤ 6274 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 
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7 Ε.Π. VW TRANSPORTER ΚΘΘ 4453 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

8 

02.20.6263.01 

Α.Θ. MERCEDES L608D ΚΘΤ 6290 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

9 Α.Θ. NISSAN ΚΘΘ 4461 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

10 Α.Θ. NISSAN ΚΘΤ 6281 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

11 Α.Θ. SKODA KHY 6280 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

12 

02.25.6263.01 

Α.Θ. FORD RANGER ΚΘΤ 6264 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

13 Α.Θ. MITSUBISHI L200 ΚΘΤ 6122 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

14 Α.Θ. MITSUBISHI L200 ΚΘΤ 6148 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

15 Α.Θ. TOYOTA ΚΘΤ 1047 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

16 Α.Θ. TOYOTA HILUX ΚΘΘ 4454 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

17 Δ   ΒΙΚ 811 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

18 

02.30.6263.01 

Ε.Π. SUZUKI ΚΘΤ 6275 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

19 Ε.Π. NISSAN ΚΘΘ 4462 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

20 Α.Θ. MITSUBISHI L200 ΚΘΤ 6121 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

21 Ε.Π. SUZUKI BALENO ΚΘΤ 6252 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 
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22 02.35.6263.01 Α.Θ. VW CADDY ΚΤΘ 6286 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

23 

02.70.6263.01 

Ε.Π. OPEL ΚΘΘ 4463 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

24 Ε.Π. OPEL ΚΘΘ 4498 24 100,00 € 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

 φνολο ομάδασ 1 24  100.800,00 € 24.192,00 €    124.992,00€ 

 

 

 

Α/
Α 

ΚΪΔΙΚΟ 
ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  

ΟΨΘΜ
Α 

ΜΑΡΚΑ / 
ΜΟΝΣΕΛΟ 

ΑΡ. 
ΚΤΚΛΟΧΟΡΙΑ 

Διάρκεια 
υντιρθςθσ 

Ενδεικτικόσ 
προχπολογιςμ

όσ μθνιαίασ 
ςυντιρθςθσ 

Ενδεικτικόσ 
προχπολογιςμόσ 

διετοφσ ςυντιρθςθσ 
ΧΠΑ 24% ΣΕΛΙΚΟ  

 

Ομάδα 2 - Επιςκευι και 
ςυντιρθςθ 

απορριμματοφόρων, 
φορτθγών, λεωφορείων 
και μθχανθμάτων ζργου 

1 

02.20.6263.03 

Α.Χ. IVECO ΚΘΘ 4459 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

2 Α.Χ. MERCEDES ΚΘΤ 6294 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

3 ΑΠ IVECO ΒΙΜ 9199 24 600,00 € 14.400,00 € 3.456,00 € 17.856,00 € 

4 ΑΠ IVECO ΒΙΜ 9282 24 600,00 € 14.400,00 € 3.456,00 € 17.856,00 € 

5 ΑΠ MERCEDES ΚΘΤ 6137 24 600,00 € 14.400,00 € 3.456,00 € 17.856,00 € 

6 ΑΠ MERCEDES ΚΘΤ 6135 24 600,00 € 14.400,00 € 3.456,00 € 17.856,00 € 

7 ΑΠ MERCEDES KHY 6291 24 600,00 € 14.400,00 € 3.456,00 € 17.856,00 € 

8 ΑΠ RENAULT ΚΘΤ 6285 24 600,00 € 14.400,00 € 3.456,00 € 17.856,00 € 

9 ΑΠ VOLVO F619 ΚΘΤ 6257 24 600,00 € 14.400,00 € 3.456,00 € 17.856,00 € 

10 Κ.Λ. MERCEDES ΜΕ 61716 24 350,00 € 8.400,00 € 2.016,00 € 10.416,00 € 
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11 Κ.Λ. PIAGGIO ΜΕ105645 24 350,00 € 8.400,00 € 2.016,00 € 10.416,00 € 

12 Κ.Λ.   ΜΕ 106791 24 350,00 € 8.400,00 € 2.016,00 € 10.416,00 € 

13 Κ BUCHER GUYER ΜΕ 118232 24 350,00 € 8.400,00 € 2.016,00 € 10.416,00 € 

14 Κ DULEVO 5000 ΜΕ90519 24 350,00 € 8.400,00 € 2.016,00 € 10.416,00 € 

15 Κ IVECO ΜΕ 55610 24 350,00 € 8.400,00 € 2.016,00 € 10.416,00 € 

16 

02.25.6263.03 

Ε.Χ JCB 3CK ΜΕ55629 24 400,00 € 9.600,00 € 2.304,00 € 11.904,00 € 

17 Ε.Χ KOMATSU ΜΕ 56661 24 400,00 € 9.600,00 € 2.304,00 € 11.904,00 € 

18 Ε.Χ KOMATSU ME 56718 24 400,00 € 9.600,00 € 2.304,00 € 11.904,00 € 

19 Π MITSUBISHI ΜΕ 113207 24 350,00 € 8.400,00 € 2.016,00 € 10.416,00 € 

20 

02.30.6263.03 

Α.Χ. IVECO KHH 4455 24 250,00 € 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

21 Ε.Χ JCB ME111688 24 400,00 € 9.600,00 € 2.304,00 € 11.904,00 € 

22 Ε.Χ EMBIENTE CE ΜΕ56729 24 400,00 € 9.600,00 € 2.304,00 € 11.904,00 € 

23 

02.70.6263.03 

Λ IVECO ΚΘΤ 6127 24 400,00 € 9.600,00 € 2.304,00 € 11.904,00 € 

24 Λ VOLVO ΚΘΤ 6292 24 400,00 € 9.600,00 € 2.304,00 € 11.904,00 € 

 φνολο ομάδασ 2 24  244.800,00 € 58.752,00 € 303.552,00 € 

 

υντάχθηκε Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε 

   
ΣΘΩΝΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΡΑΜΟΤΖΑ ΔΕΠΟΘΝΑ ΓΚΘΚΑ ΔΗΜΗΣΡΘΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
ΔΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Σίτλος: «σντήρηση και επισκεσή μεταυορικών μέσων 2017-2019» 

Προϋπολογισμός : 428.544,00 εσρώ (σσμπ. Φ.Π.Α) 

 
 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 
Άξζξν 1

ν 
: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάδεημε αλαδφρνπ για τθν παροχι υπθρεςιϊν αποκατάςταςθσ ζκτακτων βλαβϊν και προλθπτικισ ςυντιρθςθσ 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ του Διμου Σανάγρασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των απαραίτθτων ανταλλακτικϊν. Δεν γίνονται δεκτζσ προςφορζσ που κα αφοροφν μία 
ομάδα οχθμάτων του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ. 
 

Άξζξν 2
ν
 : ΙΥΤΟΤΔ  ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:  

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου 
Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ 
των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»  

 του άρκρου 68 “υμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν” του ν. 3863/2010 (Α 115) “Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και 
ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν 
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και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΧΕΚ 87 Α). 

 Σισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» (ΧΕΚ 114 Α).   

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Χόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

 Σου το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 Σθν ΤΑ 57654/22.05.2017 (ΧΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 

Άξζξν 3
ν
 : ΤΜΒΑΣΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ 

Σα πκβαηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα πξνζαξηεζνχλ ζηελ ζχκβαζε, θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη :  

α) Ζ Γηαθήξπμε 

β) Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

γ) Ζ Σερληθή Έθζεζε  

δ) Οη Σερληθέο  Πξνδηαγξαθέο. 

ε) Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο  

ζη) Ζ Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

 

Άξζξν 4
ν
 : ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  

Ζ εθηέιεζε ηεο  ππεξεζίαο ζα γίλεη κε ηε δηελέξγεηα Γηεζλνύο Αλνηθηνύ Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ µε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζε ηηκήο,.  

 

Άξζξν 5
ν
 : ΑΡΝΗΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΙ ΤΝΔΥΔΙΑ ΑΤΣΗ 

Δάλ ν αλαδεηρζείο αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε ηεο πξνκήζεηαο ρξνληθφ δηάζηεκα ην πνιχ (20) εκεξψλ απφ ηεο γλσζηνπνίεζεο ζ‟ απηφλ ηεο 

θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο ζην φλνκά ηνπ, ή δελ θαηαζέζεη εγγχεζε, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο εθ 2% εθπίπηεη απηνδίθαηα ππέξ ηνπ Γήκνπ. Ο Γήκνο κεηά απφ απηά είλαη 

ειεχζεξνο λα επηιέμεη  ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη θαλέλαο ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ  ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 105 θαη 106 ηνπ Ν. 4412/2016 . 
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Ο Γήκνο ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο δηθαηνχηαη λα αλαδεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηπρφλ γελνκέλεο ζ‟ απηφλ ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκηάο απφ κέξνπο ηνπ 

πξνκεζεπηή πνπ αξλήζεθε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 6
ν
 : ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ ΣΙΜΧΝ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Σν πνζνζηφ έθπησζεο ην νπνίν πξνζθέξεη ν αλάδνρνο ππέξ ηνπ Γήκνπ, ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε είδνπο ηεο Οκάδαο ζχκθσλα κε ηελ ηηκή ηνπ Δλδεηθηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ ε νπνία ππάξρεη ζηε Γηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο.  

Οη ηηκέο πξνζθνξάο θαη ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ζε θακηά αλαζεψξεζε δελ ππφθεηληαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη 

ακεηάβιεηα κέρξη ηελ παξάδνζε θαη δελ δηθαηνχληαη πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο. 

 

Άξζξν 7
ν
 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΠΑΡΑΓΟΗ ΔΡΓΑΙΧΝ – ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ – ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΤΣΧΝ 

Ζ παξαιαβή ησλ επηζθεπαζκέλσλ κεξψλ ή & ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη κεηά απφ δνθηκέο θαη έιεγρν απηψλ θαηά 

ηελ θξίζε ηεο. 

Ζ πξνζεζκία παξάδνζεο ζα νξίδεηαη γηα θάζε επηζθεπή κεηά απφ ζπκθσλία µε ηελ ππεξεζία θαη ζα εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε θαη ζνβαξφηεηα απηήο ελψ ε παξάδνζε ζα 

κπνξεί λα είλαη θαη ηκεκαηηθή. 

 

Άξζξν 8
ν
 : ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΛΙΚΧΝ 

  Οη εξγαζίεο θαζψο θαη ηα αληαιιαθηηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο. 

Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηα δείγκαηα ησλ πξνζθεξνµέλσλ εηδψλ λα ζηέιλεη απηά θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζε νπνηνδήπνηε εξγαζηήξην γηα εμαθξίβσζε ησλ 

ηερληθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, µε δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 9
ν
 : ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ – ΠΑΡΑΣΑΔΙ  

Θ διάρκεια παροχισ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν ορίηεται ςτουσ είκοςι τζςςερεισ μινεσ (24) από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

παξαηείλεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε έσο ηεο εμαληιήζεσο ηνπ χςνπο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ θαη κέρξη ηελ αλάδεημε λένπ 

κεηνδφηε. 

 

Άξζξν 10
ν
 : ΑΘΔΣΗΗ ΟΡΧΝ ΤΜΦΧΝΙΑ  

Ζ απφ κέξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδφηε αζέηεζε φξνπ ηεο παξνχζεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο ή ε κε πιήξεο ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηνπο φξνπο 

απηψλ παξέρεη ζην Γήκν ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζξ. 206 θη επφκ.). 

 

Άξζξν 11
ν
 : ΚΗΡΤΞΗ  ΑΝΑΓΟΥΟΤ  ΔΚΠΣΧΣΟΤ  

Ηζρχνπλ φια ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 θαη 204 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν 12
ν 
: ΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

Ο πσιεηήο επζχλεηαη γηα ηελ χπαξμε ησλ ζπκθσλεκέλσλ ηδηνηήησλ θαη εγγπάηαη γηα ηελ αλππαξμία νπνηνπδήπνηε ειαηηψκαηνο. 

Ο πσιεηήο επζχλεηαη εάλ ην πξνζθεξφκελν είδνο δελ είλαη ζχκθσλν κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηα θνηλνηηθά πξφηππα θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηνχκελεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 

Άξζξν 13
ν
 : ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ  
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Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ απφ ην Γήκν πξνο ηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 

πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε δηαθήξπμε θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

 

Άξζξν 14
ν
 : ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζηνχλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

υντάχθηκε Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε 

   
   

ΣΘΩΝΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΡΑΜΟΤΖΑ ΔΕΠΟΘΝΑ ΓΚΘΚΑ ΔΗΜΗΣΡΘΟ 
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 ΛΙΣΑ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ  
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΛΙΣΑ ΕΡΓΑΙΩΝ  ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ  
ΔΗΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 

 
Οι κυριότερεσ εργαςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ οι οποίεσ πικανόν να προκφψουν και οι οποίεσ πικανόν να απαιτοφν και ανταλλακτικά για 
τθν αποπεράτωςι τουσ και οι οποίεσ δεν αποκλείουν άλλεσ δευτερεφουςεσ εργαςίεσ οι οποίεσ τυχόν κα προκφψουν και δεν μποροφν να 
προβλεφκοφν αφοροφν ςε επιςκευζσ: 
· κινθτιρων 
· κιβωτίων ταχυτιτων 
· ςυμπλζκτθ 
· αναρτιςεων (ςοφςτεσ , αποςβεςτιρεσ κραδαςμών) 
· φρζνων 
· εμπρόςκιου ςυςτιματοσ 
· αεροςυμπιεςτών 
· διαφορικοφ 
· μίηασ 
· δυναμό 
· καμπίνασ 
· υπερκαταςκευών 
 
Δίδονται ομαδοποιθμζνεσ οι κυριότερεσ εργαςίεσ που προκφπτουν ανά είδοσ επιςκευισ οι οποίεσ είναι ενδεικτικζσ. 
 

1.ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΙΝΗΣΗΡΑ 

1 Ρεκτιφιζ ςτροφάλου 

2 Εφαρμογι κουινηζτων 

3 Ρεκτιφιζ εδρϊν και βαλβίδων 

4 Πλάνιςμα καπακιοφ 

5 Πλάνιςμα κορμοφ κινθτιρα 
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6 Αλλαγι δακτυλιδιϊν μπιελϊν 

και εφαρμογι πείρων 

7 Αντικατάςταςθ χιτωνίων 

8 Αλλαγι κουηινζτων εκκεντροφόρου και εφαρμογι 

9 Αλλαγι οδθγϊν βαλβίδων 

10 Αλλαγι εδρϊν βαλβίδων 

11 Χλάντηεσ τςιμοφχεσ 

12 Ελατιρια 

13 Επιςκευι μθχανιςμοφ κίνθςθσ βαλβίδων 

14 Ρφκμιςθ βαλβίδων 

15 Αλλαγι αντλία νεροφ 

16 Ζλεγχοσ – επιςκευι αντλίασ πετρελαίου 

17 Κακαριςμόσ ακροφφςιων ψεκαςμοφ 

18 Επιςκευι υπερςυμπιεςτι 

19 Αλλαγι φίλτρων λαδιοφ αζρα πετρελαίου 

20 Ζλεγχοσ καυςαερίων 

21 Αποςυναρμολόγθςθ – ςυναρμολόγθςθ, βαφι κινθτιρα. 

2. ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΙΒΩΣΙΟΤ ΣΑΧΤΣΗΣΩΝ 

1 Αλλαγι φουρκζτεσ 

2 Αλλαγι ςυγχρόνιηε 

3 Αλλαγι ρουλεμάν 

4 Αλλαγι γραναηιϊν 

5 Επιςκευι αργό γριγορο 

6 Χλάντηεσ τςιμοφχεσ 

7 Πρωτεφων άξονασ κομπλζ 

8 Δευτερεφων άξονασ κομπλζ 

9 ταυροί ταχυτιτων 

10 τακερά ταχυτιτων 

11 Επιςκευι αυτομάτων κιβωτίων ταχυτιτων 

3. ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΜΠΛΕΚΣΗ 

1 Επιςκευι άνω τρόμπασ ςυμπλζκτθ 
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2 Επιςκευι κάτω τρόμπασ ςυμπλζκτθ 

3 Αλλαγι ςετ δίςκου πλατϊ ρουλεμάν 

4 Ηεφγθ φερμουίτ 

5 Επιςκευι δίςκου 

6 Επιςκευι πλατϊ 

7 Αλλαγι φυςοφνασ 

4. ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΑΡΣΗΕΩΝ  (ΟΤΣΕ , ΑΠΟΒΕΣΗΡΕ ΚΡΑΔΑΜΩΝ) 

1 Αλλαγι αμορτιςζρ 

2 Αλλαγι - επιςκευι ςοφςτεσ 

3 Αλλαγι μπρακζτα 

4 Αλλαγι ςινεμπλόκ 

5 Αλλαγι κόντρεσ κλπ. 

5. ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΕΔΗΗ 

1 Ζλεγχοσ δικτφου αζροσ 

2 Ζλεγχοσ κεντρικισ βαλβίδασ 

3 Ζλεγχοσ – αλλαγι φυςοφνεσ τροχϊν 

4 Ζλεγχοσ – αλλαγι ρεγουλατόρων φρζνων 

5 Ζλεγχοσ – τορνίριςμα ταμποφρων 

6 Ζλεγχοσ - αλλαγι ςιαγϊνων φερμουίτ 

7 Λίπανςθ – αντικατάςταςθ ρουλεμάν τροχϊν – μουαγιζ 

8 Σςιμοφχεσ – δαχτυλίδια 

6. ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΜΠΡΟΘΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

1 Ακραξϊνιο 

2 Πείροσ ακραξωνίου 

3 Ρουλεμάν πείρων ακραξωνίων 

 4 Ρουλεμάν μουαγιζ 

5 Σςιμοφχεσ μουαγιζ 

6 Ροδζλεσ 

7 Ροδζλεσ μεταλλικζσ 

8 Γλίςτρεσ – κουηινζτα 

9 Σάπεσ πιροδακτυλιϊν 
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10 Γραςςαδοράκια 

11 Αλλαγι ακρόμπαρα μικρισ – μεγάλθσ μπάρασ 

12 Ζλεγχοσ – επιςκευι μθχανιςμοφ διεφκυνςθσ 

13 Ζλεγχοσ – επιςκευι υδραυλικισ αντλίασ τιμονιοφ 

14 Ζλεγχοσ – αλλαγι μαρκοφτςια πιζςεωσ 

7. ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΕΡΟΤΜΠΙΕΣΩΝ 

1 τρόφαλοσ 

2 Ρουλεμάν 

3 Ελατιρια κόφλερ , ςετ 

4 Δακτυλίδια 

5 Mπιζλεσ 

6 ετ ελατιρια 

7 ετ φλάντηεσ 

8 κάςτρα κόφλερ 

9 ετ φλάντηεσ κόφλερ 

10 ετ ελατιρια κόφλερ 

11 Βαλβίδα κόφλερ 

12 Ψιτϊνιο κόφλερ 

13 Χίλτρα 

8. ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΤ 

1 Επιςκευι – αντικατάςταςθ πθνίο κορϊνα ρουλεμάν 

2 Επιςκευι – αντικατάςταςθ μειωτιρων –θμιαξονίων 

3 Χλάντηεσ τςιμοφχεσ 

9. ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

1 Γενικι επιςκευι μίηασ 

2 Αλλαγι μίηασ 

3 Γενικι επιςκευι και ζλεγχοσ δυναμό – αυτομάτου 

4 Αλλαγι δυναμό 

5 Ζλεγχοσ και επιςκευι φωτιςμοφ 

6 Αλλαγι φαναριϊν 

10. ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΜΠΙΝΑ- ΟΧΗΜΑΣΟ 
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1 Αντικατάςταςθ αμορτιςζρ κουβουκλίου 

2 Αντικατάςταςθ μπουκάλασ ανφψωςθσ 

3 Ζλεγχοσ – επιςκευι – αλλαγι υδραυλικισ αντλίασ ανφψωςθσ 

4 Αντικατάςταςθ ταπετςαρίασ οροφισ καμπίνασ 

5 Αντικατάςταςθ ταπετςαρίασ κυρϊν και πίςω μζρουσ καμπίνασ 

6 Αντικατάςταςθ πατϊματοσ καμπίνασ 

7 Επιςκευι ςυςτιματοσ άρκρωςθσ καμπίνασ ςτο ςαςί 

8 Επιςκευι κακιςμάτων αζροσ 

9 Αλλαγι αφρολζξ, τελάρων, ελατθρίων και  ταπετςαρίασ κατά περίπτωςθ 

10 Επιςκευι μθχανιςμοφ βάςθσ κακίςματοσ 

11 Αντικατάςταςθ εμπρόςκιου υαλοπίνακα 

12 Αντικατάςταςθ υπολοίπων υαλοπινάκων 

13 Επιςκευι αρκρϊςεων κυρϊν 

14 Αντικατάςταςθ μθχανιςμϊν ανφψωςθσ παρακφρων 

15 Αντικατάςταςθ μθχανιςμοφ αςφάλιςθσ κυρϊν 

16 Σςιμοφχεσ ςτεγανοποίθςθ 

11.ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΠΕΡΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 

1. Κατάλογοσ των κυριότερων εργαςιών που αφοροφν τθν ςυντιρθςθ των  
υπερκαταςκευών των απορριμματοφόρων οχθμάτων  

Αλλαγι box κολϊνασ container 

Αλλαγι αερόφουςκασ 

Αλλαγι ακρόμπαρου 

Αλλαγι άκρου εμβόλου ανυψωτ. 

Αλλαγι άκρου εμβόλου μαχαιριοφ 

Αλλαγι άκρου εμβόλου πόρτασ 

Αλλαγι άκρου εμβόλου φορείου 

Αλλαγι άκρου λεβιζ 

Αλλαγι αμορτιςζρ 

Αλλαγι αναπνευςτιρα (τάπα) 

Αλλαγι αναςτολζα ςϊματοσ 

Αλλαγι ανζμθσ 
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Αλλαγι αντλίασ νεροφ 

Αλλαγι ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ 

Αλλαγι άξονα ράουλoυ 

Αλλαγι άξονα 

Αλλαγι άξονα αντλίασ 

Αλλαγι άξονα ανυψωτ. Μθχανιςμ. 

Αλλαγι άξονα κινιςεωσ ςαςμάν 

Αλλαγι άξονα κινθτιρα 

Αλλαγι άξονα μετάδοςθσ κίνθςθσ 

Αλλαγι άξονα ςτιριξθσ ανατροπι 

Αλλαγι άρκρωςθσ εμβ. Μαχαιριοφ 

Αλλαγι άρκρωςθσ εμβ. Πόρτασ Container 

Αλλαγι άρκρωςθσ εμβ. Προωκθτιρα 

Αλλαγι άρκρωςθσ εμβ. Ράουλου 

τακερ/ςθσ amplirol 

Αλλαγι άρκρωςθσ εμβ. Χορείου 

Αλλαγι άρκρωςθσ εμπρ. Καβαλζτου 

Αλλαγι άρκρωςθσ μπράτςου ανυψ. 

Αλλαγι άρκρωςθσ πόρτασ 

Αλλαγι άρκρωςθσ πόρτασ container 

Αλλαγι άρκρωςθσ πρζςασ 

Αλλαγι άρκρωςθσ ράουλου container 

Αλλαγι άρκρωςθσ ςϊματοσ 

Αλλαγι άρκρωςθσ τροχοφ container 

Αλλαγι αςφάλειασ βραχ.σ.μ.α. 

Αλλαγι αςφάλειασ γάντηου amplirol 

Αλλαγι αςφάλειασ ςυγκρ.contain 

Αλλαγι ατζρμονα ανυψ.μθχ. 

Αλλαγι βάκτρου εμβόλου 

Αλλαγι βαλβίδασ 

Αλλαγι βάνασ 
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Αλλαγι βάνασ τρίοδθσ 

Αλλαγι βάςεων εξάτμιςθσ 

Αλλαγι βάςεων κινθτιρα 

Αλλαγι βάςεων μπάρασ ανυψωτικοφ 

Αλλαγι βάςεων ςκελετοφ 

Αλλαγι βάςεων ςϊματοσ 

Αλλαγι βάςεων τροχϊν container 

Αλλαγι βάςεωσ ςτιριξθσ πόρτασ 

Αλλαγι βάςθσ αντλίασ 

Αλλαγι βάςθσ βαρζλασ ραουλοφ. 

Αλλαγι βάςθσ ελατ.ςωμ. πρζςασ 

Αλλαγι βάςθσ εμβόλου πόρτασ 

Αλλαγι βάςθσ μοτζρ 

Αλλαγι βάςθσ ράουλου ςτακερ/ςθσ Amplirol 

Αλλαγι βάςθσ ςκαλοπατιοφ 

Αλλαγι βάςθσ ςτοπ ανυψωτ.μθχαν 

Αλλαγι βάςθσ υδραυλικοφ κινθτ. 

Αλλαγι βάςθσ χειριςτθρίου 

Αλλαγι βραχίονα ανυψωτ. Μθχαν. 

Αλλαγι βραχίονα ζλξθσ container 

Αλλαγι γάντηου αςφαλ.πόρτασ 

Αλλαγι γάντηου αςφάλιςθσ amplirol 

Αλλαγι γάντηου ελξθσ container 

Αλλαγι γάντηου πόρτασ 

Αλλαγι γλίςτρασ norba 

Αλλαγι γλίςτρασ ανυψωτ.μθχαν. 

Αλλαγι γλίςτρασ προωκθτιρα 

Αλλαγι γραναηιοφ 

Αλλαγι γραναηιοφ μιηασ 

Αλλαγι γωνίασ τυμπάνου 

Αλλαγι δείκτθ ελαίου 
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Αλλαγι δζλτα 

Αλλαγι διακόπτθ 

Αλλαγι διακόπτθ χειριςμοφ ςυμπ 

Αλλαγι ελάςματοσ φωτοκφτταρου 

Αλλαγι ελαςτ.παρεμβ.πόρτασ ςμα 

Αλλαγι ελαςτ.ςωλ.πιεσ. Με ακρα 

Αλλαγι ελαςτ.ςωλ.πιεσ.γαντηου 

Αλλαγι ελαςτικοφ ανυψωτικοφ 

Αλλαγι ελαςτικοφ ειςαγωγισ 

Αλλαγι ελαςτικοφ ποδιάσ 

Αλλαγι ελαςτικοφ πόρτασ 

Αλλαγι ελαςτικοφ ςτεγανοποίθςθσ 

Αλλαγι ελατθρίου ζλξεωσ 

Αλλαγι ελατθρίου ςϊματοσ 

Αλλαγι ελατθρίου τηαβζτασ 

Αλλαγι ελατθρίου χειριςτθρίου 

Αλλαγι εμβόλου υδραυλ. αντλίασ 

Αλλαγι εμβόλου αζρα 

Αλλαγι εμβόλου ανυψωτικοφ 

Αλλαγι εμβόλου βαλβίδασ 

Αλλαγι εμβόλου γάντηου 

Αλλαγι εμβόλου κτενιοφ 

Αλλαγι εμβόλου μαχαιριοφ 

Αλλαγι εμβόλου ποδαρικϊν 

Αλλαγι εμβόλου πόρτασ 

Αλλαγι εμβόλου πόρτασ θμιρυμ/νου 

Αλλαγι εμβόλου προωκθτιρα 

Αλλαγι εμβόλου ςυρ.πόρτασ θμιρυμ/νου 

Αλλαγι εμβόλου τθλεςκοπικοφ 

Αλλαγι εμβόλου φορείου 

Αλλαγι εμβόλου φορείου ςυμπιεσ 
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Αλλαγι εμβόλου χειριςτθρίου 

Αλλαγι εμπροςκ. Μζρουσ ςκελετοφ 

Αλλαγι εμπρόςκιασ μπάρασ 

Αλλαγι επαγωγικοφ (φωτοκυττ) 

Αλλαγι επαφισ 

Αλλαγι ερταλον κουηινεττου 

Αλλαγι ηφγι 

Αλλαγι θλεκτρ. Βαλβ. Ωεκ. Υδατοσ 

Αλλαγι θλεκτρ. υςτθμ. Ανυψωτ. 

Αλλαγι θλεκτροβαλβίδασ 

Αλλαγι κερμικοφ θλεκτρ. Κυκλ. 

Αλλαγι κθλειασ container 

Αλλαγι καδζνασ 

Αλλαγι καλωδιϊςεωσ 

Αλλαγι κάμερασ 

Αλλαγι κανόνα χειριςτθρίου 

Αλλαγι κανονιοφ 

Αλλαγι καρδιάσ αντλίασ 

Αλλαγι καρρε άξονα 

Αλλαγι κατανεμθτι 

Αλλαγι κεντρ. Ράουλου τυμπάνου 

Αλλαγι κεντρ. Σμθμ. Προωκθτιρα 

Αλλαγι κεντρικϊν δοκϊν ςϊματοσ 

Αλλαγι κεφαλισ πλυςτικοφ 

Αλλαγι κεφαλισ τερματ. διακόπτθ 

Αλλαγι κιτ οπιςκ.παρακ. 

Αλλαγι κιτ χειριςτθρίου 

Αλλαγι κολϊνασ τηαβεττασ 

Αλλαγι κολϊνων container 

Αλλαγι κολϊνων οροφισ 

Αλλαγι κολϊνων πατϊματοσ 
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Αλλαγι κολϊνων ςϊματοσ 

Αλλαγι κομπλζρ 

Αλλαγι κομπλζρ τροχϊν μειωτιρα 

Αλλαγι κουηινζτου 

Αλλαγι κοχυλιοφ 

Αλλαγι κρεμάςτρασ ανυψωτικοφ 

Αλλαγι κρεμάςτρασ θμιρυμ/νου 

Αλλαγι κρεμάςτρασ με γλίςτρεσ 

Αλλαγι κρουπόν 

Αλλαγι κτενιοφ 

Αλλαγι λαδιοφ 

Αλλαγι λαδιοφ υδρ.κυκλωμ. μα 

Αλλαγι λαμαρίνασ λάςτιχου 

Αλλαγι λαςπωτιρα 

Αλλαγι λάςτιχου ειςαγωγισ 

Αλλαγι λάςτιχου μπάρασ ανυψωτικοφ 

Αλλαγι λάςτιχου ςκελετοφ 

Αλλαγι λεβιε χειριςτθρίου 

Αλλαγι μαχαιριοφ πρζςασ 

Αλλαγι μειωτι 

Αλλαγι μερϊν τυμπάνου 

Αλλαγι μεταλλάκτθ 

Αλλαγι μίηασ 

Αλλαγι μιςοφ εμπρ.τμθμ.ςκελ. 

Αλλαγι μιςοφ τυμπάνου 

Αλλαγι μόνιτορ 

Αλλαγι μπάρασ ανυψωτικοφ 

Αλλαγι μπάρασ εμβ. Ράουλου τακερ/ςθσ amplirol 

Αλλαγι μπάρασ ςουςτϊν 

Αλλαγι μπάρασ τιμονιοφ 

Αλλαγι μπουτόν 
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Αλλαγι μπουτόν θλεκτρ.χειριςτ. 

Αλλαγι μπουτονιζρασ 

Αλλαγι μπράτςου ανυψ.μθχαν. 

Αλλαγι ντίηασ κλίςεωσ ανυψωτ. 

Αλλαγι ντίηασ τθλεχειριςμοφ 

Αλλαγι ξυςτρασ φορείου ςμα 

Αλλαγι οδθγϊν προωκθτιρα 

Αλλαγι οδθγϊν πατϊματοσ 

Αλλαγι ολων των φιλτρων 

Αλλαγι ορκοςτατθ προωκθτ. 

Αλλαγι ουρανου container 

Αλλαγι ουρανου πρεςςασ 

Αλλαγι πατϊματοσ container 

Αλλαγι πατϊματοσ πρεςςασ 

Αλλαγι πελματων ανυψωτικοφ 

Αλλαγι πετάλου φωτοκφτταρου 

Αλλαγι πθνίου 

Αλλαγι πι καδενασ 

Αλλαγι πι οδθγϊν προωκθτιρα 

Αλλαγι πι ολιςκθςθσ γλιςτρασ 

Αλλαγι πιεηοςτατθ 

Αλλαγι πινακα container 

Αλλαγι πιςτολιου 

Αλλαγι πλαινοφ ςκάφθσ 

Αλλαγι πλαινοφ τραβερςασ 

Αλλαγι πλαινων καπακ.εμβ.πορτ. 

Αλλαγι πλαινων ςϊματοσ 

Αλλαγι πλακακιου αντλίασ 

Αλλαγι πλακετασ 

Αλλαγι πλατθσ φορείου 

Αλλαγι πλατω 
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Αλλαγι ποδαρικου 

Αλλαγι ποδιάσ 

Αλλαγι πορτάκι 

Αλλαγι πορτάκι container 

Αλλαγι πορτάκι container ςμα 

Αλλαγι πορτάκι φορτ.πρεςςασ 

Αλλαγι πόρτασ 

Αλλαγι πόρτασ container 

Αλλαγι πριηασ 

Αλλαγι προβολεα 

Αλλαγι προεκτ.ςε γαντη.μπρατσ. 

Αλλαγι προωκθτιρα 

Αλλαγι πυρρου 

Αλλαγι πυρρου εμβ.ράουλου ςμα 

Αλλαγι πυρρου ραουλ.κυλ.φορ. 

Αλλαγι πυρρων ςυμπλ. Container 

Αλλαγι ράουλου 

Αλλαγι ράουλου container 

Αλλαγι ράουλου κυλ.φορείου ςμα 

Αλλαγι ράουλου παλαντηασ 

Αλλαγι ραουλοφωλιασ 

Αλλαγι ραουλων κυλ.φορείου ςμα 

Αλλαγι ρεγουλατορου αμπραγιαη 

Αλλαγι ρεγουλατορου μπρατςου 

Αλλαγι ρελε 

Αλλαγι ρουλεμ.& γραναη.μειωτθ 

Αλλαγι ρουλεμάν & ςτεγαν. Σροχ  

Αλλαγι ρουλεμάν άκρου εμβ.φορ. 

Αλλαγι ρουλεμάν ανυψωτικοφ 

Αλλαγι ρουλεμάν καβαλετου 

Αλλαγι ρουλεμάν μαχαιριοφ 
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Αλλαγι ρουλεμάν πλατω 

Αλλαγι ρουλεμάν πόρτασ θμιρυμ/ 

Αλλαγι ρουλεμάν πρεςςασ 

Αλλαγι ρουλεμάν ράουλου 

Αλλαγι ρυκμιςτθ 

Αλλαγι ςαςμάν 

Αλλαγι ςιδθροςωλθνα 

Αλλαγι ςκαλοπατιοφ 

Αλλαγι ςκάφθσ μυλου 

Αλλαγι ςκάφθσ πρεςςασ 

Αλλαγι ςκελετοφ 

Αλλαγι ςταυρου 

Αλλαγι ςτεγανϊν 

Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Ανυψ.Container 

Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Ανυψωτ. 

Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Αςφαλιςθσ Container 

Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Γαντηου Amplirol 

Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Κτενιου 

Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Μαχαιρ. 

Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Πόρτασ 

Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Προωκ. 

Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. υγκρ.Container 

Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Σθλ.Θμιρυμ/νου 

Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Χορείου 

Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ.γαντηου 

Αλλαγι ςτεγανϊν υδρ.εμβ.πόρτασ 

Αλλαγι ςτεγανϊν υδραυλ.κινθτ. 

Αλλαγι ςτεγανϊν χειρ.φορτ.-εκφ 

Αλλαγι ςτεφανθσ κυλισ.τυμπανου 

Αλλαγι ςτοιχειου φιλτρου ειςαγ 

Αλλαγι ςτοπ ςουςτασ 
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Αλλαγι ςυρματοςχοινου 

Αλλαγι ςυρομ.πόρτασ θμιρυμ/νου 

Αλλαγι ςυςτ. Γαντηου αςφαλιςθσ Container 

Αλλαγι ςυςτ.ελεγχου ςυμπιεςτθ 

Αλλαγι ςωλινα πολυαμιδιου 

Αλλαγι ςϊματοσ 

Αλλαγι τακακι γλιςτρασ προωκθτ 

Αλλαγι τακακι γλιςτρασ φορείου 

Αλλαγι τακακι γλιςτρασ φορείου Θμιρυμ/νου 

Αλλαγι τακου βαλβίδασ 

Αλλαγι ταχυςυνδεςμων 

Αλλαγι τερματικου διακόπτθ 

Αλλαγι τηαβεττασ 

Αλλαγι τμθμ. Κακρεπτθ ςκελετοφ 

Αλλαγι τμθμ. Οροφισ 

Αλλαγι τμθμ. Σραβερςασ ςϊματοσ 

Αλλαγι τμθματοσ πόρτασ 

Αλλαγι τμθματοσ ςκάφθσ 

Αλλαγι τμθματοσ ςϊματοσ 

Αλλαγι τμθματοσ ψευδοπλ. 

Αλλαγι τουμπο εμβόλου 

Αλλαγι τρoxoυ container 

Αλλαγι τραβερςασ πόρτασ 

Αλλαγι τραβερςασ ςκάφθσ 

Αλλαγι τραβερςασ ςϊματοσ container 

Αλλαγι τςιμουχασ ςτεγ.ρουλ. 

Αλλαγι τςιμουχων ράουλου 

Αλλαγι τυμπανου 

Αλλαγι υδρ. Θλεκτροβαλβιδασ 

Αλλαγι υδρ. Κυκλ.ποδαρικων 

Αλλαγι υδρ. Κυκλωματοσ αντλίασ 

ΑΔΑ: ΩΥ73ΩΗΒ-8ΜΨ





[134] 
 

Αλλαγι υδραυλικθσ αντλίασ 

Αλλαγι υδραυλικοφ κινθτιρα 

Αλλαγι φανου 

Αλλαγι φαρου 

Αλλαγι φιλτρου 

Αλλαγι φιλτρου norba 

Αλλαγι φιλτρου επιςτρ. μα 

Αλλαγι φισ 

Αλλαγι φλαντηασ 

Αλλαγι φορείου 

Αλλαγι φτερου 

Αλλαγι φυλλου αλουμινιου 

Αλλαγι φυςςουνακι αζροσ 

Αλλαγι χειριςτθρίου 

Αλλαγι χερουλι εργατων 

Αλλαγι χωνιου 

Αλλαγι ψευδοπλαιςιου 

Αλλαγι ψυκτροκθκθσ 

Αποςυν.-επαν. Θλεκτ. Κιν. Πρεςςασ 

Αποςυνδ.-επαν. Αναςτολεα ελατ. 

Αποςυνδ.-επαν. Ανατρ. Κιβωτ. 

Αποςυνδ.-επαν. Αντλίασ 

Αποςυνδ.-επαν. Αντλίασ πλυςτικ 

Αποςυνδ.-επαν. Ανυψωτ. Μθχαν. 

Αποςυνδ.-επαν. Άξονα ανυψωτ. 

Αποςυνδ.-επαν. Άξονα 956 �μεταδ. 

Αποςυνδ.-επαν. Βάςθσ ράουλου ελ 

Αποςυνδ.-επαν. Βραχίονα ανυψ. 

Αποςυνδ.-επαν. Δελτα 

Αποςυνδ.-επαν. Δοχειου λαδιοφ 

Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Ανατρ. 
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Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψ. Cont 

Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψ. Container 

Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψωτ. 

Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Αςφαλιςθσ Container 

Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Βελονιου 

Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Γαντηου 

Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Γαντηου Amplirol 

Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Κτενιου 

Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Μαχαιριοφ 

Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Περιςτρ. 

Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Πόρτασ 

Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Προωκ. 

Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Ράουλου τακερ/ςθσ amplirol 

Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. υγκ. Container 

Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Σθλ. Θμιρυμ/νου 

Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Χορείου 

Αποςυνδ.-επαν. Θλεκτρ.μοτερ 

Αποςυνδ.-επαν. Καβαλζτου 

Αποςυνδ.-επαν. Κρεμάςτρασ 

Αποςυνδ.-επαν. Μαχαιριοφ 

Αποςυνδ.-επαν. Μειωτι 

Αποςυνδ.-επαν. Μπρατςου ανυψ. 

Αποςυνδ.-επαν. Παλαντηασ 

Αποςυνδ.-επαν. Πενταλ 

Αποςυνδ.-επαν. Πεταλου 

Αποςυνδ.-επαν. Πόρτασ 

Αποςυνδ.-επαν. Πόρτασ κιβωταμ. 

Αποςυνδ.-επαν. Πρεςςασ ςμα 

Αποςυνδ.-επαν. Προωκθτιρα 

Αποςυνδ.-επαν. Ράουλου 

Αποςυνδ.-επαν. Ράουλου παλάντηασ 
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Αποςυνδ.-επαν. Ραουλων φορείου 

Αποςυνδ.-επαν. Ρουλεμάν παλάντηασ 

Αποςυνδ.-επαν. αςμάν 

Αποςυνδ.-επαν. κελετοφ 

Αποςυνδ.-επαν. Σθλεχειρ/ριου 

Αποςυνδ.-επαν. Τδραυλ. Αντλίασ 

Αποςυνδ.-επαν. Τδραυλ .κινθτιρα 

Αποςυνδ.-επαν. Τπερκαταςκευθσ 

Αποςυνδ.-επαν. Χορείου 

Αποςυνδ.-επαν. Χορείου ςυμπιεσ 

Αποςυνδ.-επαν. Ψειριςτθρίου 

Αποςυνδ.-μετατ.- επαν. Γαντηων 

Αποςυνδεςθ παλαιασ υπερκαταςκ. 

Αποςυνδεςθ πλυςτικοφ 

Βαφθ container 

Βαφθ απορ/ρου 

Βαφθ πόρτασ 

Βαφθ υπερκαταςκευθσ 

Γενικο service κινθτιρα hatz 

Ζλεγχοσ & ρφκμιςθ φωτοκυτταρου 

Ζλεγχοσ ανυψωτικοφ μθχανιςμου 

Ζλεγχοσ γαντηων αςφαλιςθσ πόρτασ 

Ζλεγχοσ διαρροων 

Ζλεγχοσ εμβολων πόρτασ 

Ζλεγχοσ θλεκτρικου κυκλωματοσ 

Ζλεγχοσ κομπρεςερ 

Ζλεγχοσ λειτουργ.ςυμπιεςτθ ςμα 

Ζλεγχοσ πιεςεων 

Ζλεγχοσ πιεςεων ςμα 

Ζλεγχοσ πιεςεωσ εμβολ. Γαντηου 

Ζλεγχοσ ραουλων 
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Ζλεγχοσ ςαςμάν 

Ζλεγχοσ υδραυλ. Αντλίασ 

Ζλεγχοσ υδραυλ. Κινθτιρα 

Ζλεγχοσ υδραυλ. Ψειριςτθρίου 

Ζλεγχοσ υδραυλικόσ σ.μ.α. 

Ζλεγχοσ ψευδοπλαιςιου 

Ενίςχυςθ ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ 

Ενίςχυςθ αρκρϊςεων πόρτασ 

Ενίςχυςθ άρκρωςθσ εμβολ. πόρτασ 

Ενίςχυςθ άρκρωςθσ εμβόλου προωκ. 

Ενίςχυςθ άρκρωςθσ εμβόλου φορείου 

Ενίςχυςθ βάςθσ ελατθρ.ςωμ. πρζςασ 

Ενίςχυςθ βάςθσ εμβόλου φορείου 

Ενίςχυςθ βάςθσ πυρρου τυμπάνου 

Ενίςχυςθ βάςθσ ςτιριξθσ πόρτασ 

Ενίςχυςθ βραχιόνων ανυψ.μθχαν. 

Ενίςχυςθ γζφυρασ 

Ενίςχυςθ δζλτα 

Ενίςχυςθ δεξαμενισ νεροφ 

Ενίςχυςθ εμπροςκ. γεφ. ψευδοπλ. 

Ενίςχυςθ εςωτερικοφ τυμπάνου 

Ενίςχυςθ κολϊνασ ανυψωτικοφ 

Ενίςχυςθ κολϊνασ ςϊματοσ 

Ενίςχυςθ κολϊνων πόρτασ 

Ενίςχυςθ κοχυλιου 

Ενίςχυςθ κρεμάςτρασ ανυψωτικοφ 

Ενίςχυςθ μαςιφ τυμπανου 

Ενίςχυςθ μαχαιριοφ 

Ενίςχυςθ οδθγϊν προωκθτιρα 

Ενίςχυςθ ορκοςτατθ 

Ενίςχυςθ οροφισ ςωματ.πρεςςασ 
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Ενίςχυςθ πατϊματοσ 

Ενίςχυςθ πεταλου 

Ενίςχυςθ πι καδενασ 

Ενίςχυςθ πλαιν. κάφθσ πρεςςασ 

Ενίςχυςθ πλαινων ςκάφθσ 

Ενίςχυςθ πλαιςίου 

Ενίςχυςθ πλατθσ φορείου 

Ενίςχυςθ ποδιάσ 

Ενίςχυςθ πόρτασ 

Ενίςχυςθ προωκθτιρα 

Ενίςχυςθ πυρρων ςυμπλεξθσ Container 

Ενίςχυςθ ραουλοφορου βάςθσ 

Ενίςχυςθ ραουλοφωλιασ 

Ενίςχυςθ ςαςςι container 

Ενίςχυςθ ςκάφθσ 

Ενίςχυςθ ςϊματοσ πρεςςασ 

Ενίςχυςθ τηαβετασ 

Ενίςχυςθ τραβερςασ πόρτασ 

Ενίςχυςθ τραβερςασ ςκάφθσ 

Ενίςχυςθ τυμπανου 

Ενίςχυςθ φορείου container 

Ενίςχυςθ φορείου σ.μ.α. 

Ενίςχυςθ φτερου 

Ενίςχυςθ φωλιασ γαντηου 

Ενίςχυςθ ψευδοπλαιςιου 

Ενίςχυςθ ψευδοπλαιςιου amplirol 

Ενίςχυςθ-ευκ/ςθ γαντηου amplirol 

Ενίςχυςθ-ςυγκολ.πλατθσ φορείου 

Επανατοποκζτθςθ πρεςςασ ςμα 

Επιβραχυνςθ πλαιςίου 

Επιςκοπι (τορνιρ.-γεμ.) Αξον.ραουλων 
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Επιςκευι ανυψωτικοφ μθχανιςμου 

Επιςκευι άξονα μεταδοςθσ κινθςhσ 

Επιςκευι άρκρωςθσ 

Επιςκευι βάςεων τροχϊν container 

Επιςκευι βάςθσ εμβόλου φορείου 

Επιςκευι βάςθσ ράουλου ελξθσ 

Επιςκευι βραχίονα ςυγκρ.container 

Επιςκευι γαντηου ελξθσ cont. 

Επιςκευι δελτα 

Επιςκευι διαρροθσ εμβολ.μαχαιριοφ 

Επιςκευι διαρροθσ λαςτιχ.ειςαγωγθσ 

Επιςκευι διαρροων υδραυλ. Αντλίασ 

Επιςκευι διαρροων υδραυλ.Κυκλωματοσ 

Επιςκευι διςκου 

Επιςκευι δοχειου λαδιοφ 

Επιςκευι εμβόλου ανατρ. 

Επιςκευι εμβόλου ανυψ. Container 

Επιςκευι εμβόλου ανυψωτικοφ 

Επιςκευι εμβόλου αςφαλιςθσ Container 

Επιςκευι εμβόλου βελονιου 

Επιςκευι εμβόλου γαντηου 

Επιςκευι εμβόλου κουβουκλιου 

Επιςκευι εμβόλου μαχαιριοφ 

Επιςκευι εμβόλου περιςτροφισ 

Επιςκευι εμβόλου πόρτασ 

Επιςκευι εμβόλου προωκθτιρα 

Επιςκευι εμβόλου ράουλου τακερ/ςθσ amplirol 

Επιςκευι εμβόλου φορείου 

Επιςκευι εμβόλου χτενιου 

Επιςκευι θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ 

Επιςκευι κθλειασ ζλξθσ container 
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Επιςκευι κόντρασ διαφορικοφ 

Επιςκευι κυκλ.αυτ. λίπανςθσ 

Επιςκευι μαχαιριοφ 

Επιςκευι μπράτςων ανυψωτικοφ 

Επιςκευι οδθγϊν γλιςτρϊν 

Επιςκευι οδθγϊν προςζγγιςθσ Container 

Επιςκευι ουρανοφ container 

Επιςκευι πατϊματοσ 

Επιςκευι πεντάλ 

Επιςκευι πλαιςίου container 

Επιςκευι ποδιάσ 

Επιςκευι πορτάκι (πανω) θμιρυμ/νου 

Επιςκευι πόρτασ οχιματοσ 

Επιςκευι προωκθτιρα 

Επιςκευι ράουλου 

Επιςκευι ραουλοφωλιασ 

Επιςκευι ςαςμάν 

Επιςκευι ςκαλοπατιοφ 

Επιςκευι ςκάφθσ υποδ. Απορ/των 

Επιςκευι ςκελετοφ 

Επιςκευι ςτθρ.ςτεφ.κυλ.τυμπαν. 

Επιςκευι ςυςτ. Αςφαλ. Πόρτασ 

Επιςκευι ςυςτ. Αυτομ. Λίπανςθσ 

Επιςκευι τθλεχειριςτθρίου 

Επιςκευι υδραυλικισ αντλίασ 

Επιςκευι υδραυλικοφ κινθτιρα 

Επιςκευι υδραυλικοφ κυκλϊματοσ 

Επιςκευι φορείου 

Επιςκευι φορείου ςμα 

Επιςκευι χειριςτθρίου 

Ευκυγρ/ςθ ανυψ.μθχαν. 
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Ευκυγρ/ςθ άξονα ανυψωτικοφ 

Ευκυγρ/ςθ αρκρ.αςφαλ. πόρτασ πρ 

Ευκυγρ/ςθ αρκρ. εμβόλου ανυψ. 

Ευκυγρ/ςθ αρκρϊςεων πόρτασ πρζςα 

Ευκυγρ/ςθ άρκρωςθσ ςϊματοσ 

Ευκυγρ/ςθ αςφαλειϊν τηαβετα 

Ευκυγρ/ςθ βάςεων κινθτιρα 

Ευκυγρ/ςθ βάςεων ςυγκρ. ςουςτϊν 

Ευκυγρ/ςθ βάςθσ πλατθσ φορείου 

Ευκυγρ/ςθ βάςθσ ράουλου ςτακερ/ςθσ amplirol 

Ευκυγρ/ςθ βραχιόνων ανυψωτικοφ 

Ευκυγρ/ςθ γάντηου ζλξθσ cont. 

Ευκυγρ/ςθ γάντηου πρζςασ ςμα 

Ευκυγρ/ςθ γάντηων πόρτασ container 

Ευκυγρ/ςθ γωνίασ τυμπάνου 

Ευκυγρ/ςθ ελικωςεων τυμπάνου 

Ευκυγρ/ςθ κρεμάςτρασ 

Ευκυγρ/ςθ μαςίφ 

Ευκυγρ/ςθ μπράτςων ανυψωτικοφ 

Ευκυγρ/ςθ οδθγϊν μικρισ πόρτασ Container 

Ευκυγρ/ςθ οδθγϊν προωκθτιρα 

Ευκυγρ/ςθ πλαινοφ αψίδασ 

Ευκυγρ/ςθ πλαιςίου container 

Ευκυγρ/ςθ ποδιάσ 

Ευκυγρ/ςθ πορτάκι (επάνω) Θμιρυμουλκουμενου 

Ευκυγρ/ςθ πόρτασ 

Ευκυγρ/ςθ πόρτασ container 

Ευκυγρ/ςθ πόρτασ ανατροπισ 

Ευκυγρ/ςθ πυρρων ςφμπλεξθσ Container 

Ευκυγρ/ςθ ςαςςι 

Ευκυγρ/ςθ ςκαλοπατιοφ 
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Ευκυγρ/ςθ ςϊματοσ 

Ευκυγρ/ςθ φωλιάσ γάντηου 

Ευκυγρ/ςθ χτενιου ανυψωτικοφ 

Ευκυγρ/ςθ-ενιςχ.βασ.ςτθρ.αντλ 

Ευκυγρ/ςθ-ενιςχ.γεφυρ. ςαςι 

Ευκυγρ/ςθ-ενιςχ.κεντρ.δοκ.ςωμ. 

Ευκυγρ/ςθ-ενιςχ.ραουλοφ.βάςεωσ 

Ευκυγρ/ςθ-ενιςχ.ψευδ.& ραουλ 

Ευκυγρ/ςθ-ενίςχυςθ πλαϊνϊν 

Ευκυγρ/ςθ-τορνιριςμα ςτεφ.κυλ.τυμ 

Θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ ςμα 

Θλεκτρολογικι ςφνδεςθ πόρτασ 

Κακαριςμόσ βαλβίδων 

Κακαριςμόσ ραουλϊν φορείου ςμα 

Λίπανςθ κινοφμενων μερϊν 

Λίπανςθ πρζςασ ςμα 

Μετατροπι βάςεωσ αντλίασ 

Ρεγουλάριςμα ανυψωτικοφ μθχαν. 

Ρεγουλάριςμα ραουλων 

Ρεγουλάριςμα υδραυλ. Κινθτιρα 

Ρφκμιςθ ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ 

Ρφκμιςθ μπράτςων ανυψωτικοφ 

Ρφκμιςθ πιζςεων 

Ρφκμιςθ πόρτασ 

Ρφκμιςθ ραουλων 

Ρφκμιςθ ςκαλοπατιοφ 

Ρφκμιςθ υδρ. κινθτιρα 

τεγαν. λεκάνθσ  υποδοχισ απορρ. 

τιριξθ βάςεων δζλτα 

υγκόλλθςθ άκρου φορείου 

υγκόλλθςθ αναςτολζων ςϊματοσ 
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υγκόλλθςθ ανυψωτικοφ 

υγκόλλθςθ άξονα ανυψωτικοφ 

υγκόλλθςθ άξονα αρκρ.βραχ.ανυ 

υγκόλλθςθ αρκρ.εμβολ.ανυψ. 

υγκόλλθςθ αρκρ. εμβόλου πόρτασ 

υγκόλλθςθ αρκρ.εμπρ. καβαλζτου 

υγκόλλθςθ άρκρωςθσ εμβ. Χορείου 

υγκόλλθςθ άρκρωςθσ πόρτασ 

υγκόλλθςθ βάςθσ ελατθρ.ςωματ. 

υγκόλλθςθ βάςθσ εμβόλου ανυψ. 

υγκόλλθςθ βάςθσ ςτεφάνθσ κυλ. 

υγκόλλθςθ βάςθσ ςτθρ. Χτερου 

υγκόλλθςθ βάςθσ υδρ. αντλίασ 

υγκόλλθςθ βάςθσ υδρ. κινθτιρα 

υγκόλλθςθ βάςθσ χειριςτθρίου 

υγκόλλθςθ βραχίονα ςυγκ. container 

υγκόλλθςθ γζφυρασ 

υγκόλλθςθ δζλτα 

υγκόλλθςθ δοχείου λαδιοφ 

υγκόλλθςθ ελάςματοσ φωτοκυττ. 

υγκόλλθςθ εμβόλου μαχαιριοφ 

υγκόλλθςθ εμβόλου φορείου 

υγκόλλθςθ -ενιςχ. βάςθσ μικρ. ράουλου 

υγκόλλθςθ κεντρ.τμθμ.προωκθτ. 

υγκόλλθςθ κολϊνασ ανυψωτικοφ 

υγκόλλθςθ κολϊνασ ςϊματοσ 

υγκόλλθςθ κολϊνων πόρτασ 

υγκόλλθςθ κοχυλιοφ 

υγκόλλθςθ κρεμάςτρασ μαχαιρ. 

υγκόλλθςθ κτενιοφ 

υγκόλλθςθ λάμων ςτθριξ. Μαςιφ 
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υγκόλλθςθ μαςίφ 

υγκόλλθςθ μαχαιριοφ 

υγκόλλθςθ μπράτςων ανυψωτικοφ 

υγκόλλθςθ ορκοςτάτθ 

υγκόλλθςθ πατϊματοσ 

υγκόλλθςθ πελμάτων ςτθρ.container 

υγκόλλθςθ πετάλου 

υγκόλλθςθ πλαιςίου 

υγκόλλθςθ ποδιάσ 

υγκόλλθςθ πόρτασ 

υγκόλλθςθ πόρτασ ανατροπισ 

υγκόλλθςθ προωκθτιρα 

υγκόλλθςθ ραουλοφωλιασ 

υγκόλλθςθ ςκαλοπατιοφ 

υγκόλλθςθ ςκάφθσ 

υγκόλλθςθ ςτεφάνθσ κυλίςεωσ 

υγκόλλθςθ ςϊματοσ 

υγκόλλθςθ τραβζρςασ 

υγκόλλθςθ τυμπάνου 

υγκόλλθςθ φτερϊν 

υγκόλλθςθ ψευδοπλαιςίου 

υγκόλλθςθ-ςτθριξθ λάςτιχου 

φςφιξθ ράουλων 

Σοποκζτθςθ inventer 

Σοποκζτθςθ ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ 

Σοποκζτθςθ γλιςτρϊν κάδων 

Σοποκζτθςθ ελεγκτι προγρ/τοσ 

Σοποκζτθςθ μάςκασ φορείου 

Σοποκζτθςθ μπουτ/ρασ χοάνθσ 

Σοποκζτθςθ πλαϊνϊν μπαρϊν 

Σοποκζτθςθ υδραυλικοφ κυκλϊματοσ 
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Σοποκζτθςθ υδραυλικϊν ποδαρικϊν 

Σορνίριςμα-γζμιςμα άξονα παλάντηασ 

Σορνίριςμα-γζμιςμα ράουλου 

Σορνίριςμα-κεντράριςμα τυμπάνου 

11,2. Κατάλογοσ κυριότερων εργαςιών που αφοροφν τα ςάρωκρα 

1. Απλό service υπερκαταςκευισ ςαρϊκρου (αλλαγι φίλτρων ελαίου, αζροσ και ελαίου 
κινθτιρα). 

2. Αλλαγι κεντρικισ ςκοφπασ και ρφκμιςθσ αυτισ. 

3. Αλλαγι πλαϊνισ ςκοφπασ και ρφκμιςθσ αυτισ. 

4. Γενικό service ιτοι: α) αλλαγι λαδιϊν κινθτιρων πλαιςίου και υπερκαταςκευισ, β) 
αλλαγι φίλτρων: λαδιοφ πετρελαίου αζρα και των δυο κινθτιρων, γ) ζλεγχοσ εμπρόςκιου 
ςυςτιματοσ, ιμάντων, βαλβολίνων ςαςμάν και διαφορικοφ, ζλεγχοσ και ρφκμιςθσ 
ςυςτιματοσ ςάρωςθσ. 

5. Επιςκευι του ςυμπλζκτθ με εξαγωγι και επανατοποκζτθςθ του ςαςμάν και τθν αλλαγι 
των αντλιϊν του ςυμπλζκτθ. 

6. Επιςκευι του υδραυλικοφ μετατροπζα του ςαρϊκρου. 

7. Επιςκευι πολλαπλαςιαςτι ςτροφϊν ςυςτιματοσ μετάδοςθσ κίνθςθσ τουρμπίνασ. 

8. Αντικατάςταςθ ςυρματόςκοινου πλαϊνισ ςκοφπασ. 

9. Εξαγωγι – επιςκευι – επανατοποκζτθςθ κυλίνδρου κεντρικισ ςκοφπασ. 

10. Εξαγωγι – επιςκευι – επανατοποκζτθςθ κυλίνδρου πλαϊνισ ςκοφπασ. 

11. Αντικατάςταςθ ψυγείου ςυςτιματοσ ψφξεωσ βοθκθτικοφ κινθτιρα. 

12. Εξαγωγι – επιςκευι – επανατοποκζτθςθ αντλίασ φδατοσ ςυςτιματοσ ψεκαςμοφ. 

13. Αντικατάςταςθ αντλίασ υδραυλικοφ ςυςτιματοσ ςάρωςθσ. 

14. Εξαγωγι – επιςκευι – επανατοποκζτθςθ υδραυλικοφ κινθτιρα πλαϊνισ ςκοφπασ. 

15. Εξαγωγι – επιςκευι – επανατοποκζτθςθ υδραυλικοφ κινθτιρα κεντρικισ ςκοφπασ. 

16. Αντικατάςταςθ πλαϊνοφ ςωλινα αναρρόφθςθσ χοάνθσ. 

17. Αντικατάςταςθ ςωλινα αναρρόφθςθσ οροφισ (προβοςκίδα). 

18. Εξαγωγι – επιςκευι – επανατοποκζτθςθ αντλίασ υψθλισ πίεςθσ φδατοσ. 

19. Εξαγωγι χοάνθσ αναρρόφθςθσ. Αντικατάςταςθ ελαςτικϊν παρεμβυςματων, 
επανατοποκζτθςθ και ρφκμιςθ αυτισ. 

20. Αντικατάςταςθ ελαςτικοφ, τροχοφ χοάνθσ. 
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21. Αντικατάςταςθ θλεκτρομαγνθτικισ βαλβίδασ υδραυλικοφ ςυςτιματοσ. 

22. Αντικατάςταςθ θλεκτρομαγνθτικισ βαλβίδασ ςυςτιματοσ αζροσ. 

23. Αντικατάςταςθ θλεκτρομαγνθτικισ βαλβίδασ ςυςτιματοσ ψεκαςμοφ φδατοσ. 

24. Αντικατάςταςθ διακόπτθ θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ. 

25. Αντικατάςταςθ παρεμβφςματοσ πόρτασ κάδου. 

26. Αντικατάςταςθ παρεμβφςματοσ χϊρου κινθτιρα. 

27. Αντικατάςταςθ παρεμβφςματοσ τουρμπίνασ. 

28. Εξαγωγι – επιςκευι – επανατοποκζτθςθ μπλοκ θλεκτροβαλβίδων υδραυλικοφ 
ςυςτιματοσ. 

29. Αντικατάςταςθ μεταλλικοφ αεραγωγοφ κάδου απορριμμάτων. 

30. Αντικατάςταςθ προφυλακτιρων πρόςκρουςθσ ςτο εςωτερικό του κάδου 
απορριμμάτων. 

31. Εξαγωγι – επιςκευι – επανατοποκζτθςθ ςυςτιματοσ φίλτρων ψεκαςμοφ φδατοσ. 

32. Αντικατάςταςθ ελαςτικισ κουρτίνασ ςυςτιματοσ ςάρωςθσ. 

33. Εξαγωγι – επιςκευι – επανατοποκζτθςθ και κακαριςμόσ δεξαμενισ πετρελαίου.. 

34. Αντικατάςταςθ άξονα κεντρικισ ςκοφπασ. 

35. Αντικατάςταςθ άξονα και κλαπζτου κάδου απορριμμάτων. 

36. Εξαγωγι – επιςκευι – επανατοποκζτθςθ πόρτασ κάδου απορριμμάτων και ρφκμιςθ 
αυτισ. 

37. Εξαγωγι – επιςκευι – επανατοποκζτθςθ κεντρικοφ ςυςτιματοσ ςάρωςθσ και 
ευκυγράμμιςθ αυτοφ. 

38. Εξαγωγι – επιςκευι – επανατοποκζτθςθ κελφφουσ τουρμπίνασ αναρρόφθςθσ. 

39. Επιςκευι κάδου απορριμμάτων με αντικατάςταςθ φκαρμζνων τμθμάτων αυτοφ. 

40. Εξαγωγι – επιςκευι – επανατοποκζτθςθ πλαϊνοφ ςυςτιματοσ ςάρωςθσ και 
ευκυγράμμιςθ αυτοφ. 

41. Αντικατάςταςθ ςυςτιματοσ χοάνθσ αναρρόφθςθσ. 

42. Εξαγωγι – επιςκευι – επανατοποκζτθςθ υδραυλικοφ κυλίνδρου ςυςτιματοσ 
ανατροπισ κάδου. 

43. Εξαγωγι – επιςκευι – επανατοποκζτθςθ υδραυλικοφ χειριςτθρίου ανατροπισ κάδου. 

11.3.Κατάλογοσ κυριότερων εργαςιών που αφοροφν τα ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 

1. Απλό service ανυψωτικοφ (βάςθσ –- βραχίονα) 
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2. Επιςκευι κυλίνδρων  

3. Επιςκευι ςυςτιματοσ αςφάλιςθσ 

4. Αντικατάςταςθ τςιμοφχεσ  

5. Επιςκευι καλακιοφ 

6. Επιςκευι ραοφλου 

7. Αντικατάςταςθ μαρκουτςιοφ 

8. Ζλεγχοσ χειριςτθρίων 

9. Ζλεγχοσ βαλβίδασ 

12. Κατάλογοσ κυριότερων εργαςιών που αφοροφν τα  ΕΠΙΒΑΣΙΚΑ-ΒΑΝ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ –   
ΦΟΡΣΗΓΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 

13.1. υντιρθςθ και επιςκευι κινθτιρα 

1. Ρεκτιφιζ ςτροφάλου 

2. Εφαρμογι κουηινζτων 

3 .Ρεκτιφιζ εδρϊν και βαλβίδων 

4. Πλάνιςμα καπακιοφ 

5. Πλάνιςμα κορμοφ κινθτιρα 

6. Αλλαγι δακτυλιδιϊν μπιελϊν 

7. και εφαρμογι πείρων 

8. Αλλαγι κουηινζτων εκκεντροφόρου και εφαρμογι 

9. Αλλαγι οδθγϊν βαλβίδων 

10. Αλλαγι εδρϊν βαλβίδων 

11. Χλάντηεσ τςιμοφχεσ 

12. Ελατιρια 

13. Επιςκευι μθχανιςμοφ κίνθςθσ βαλβίδων 

14. Ρφκμιςθ βαλβίδων 

15. Αλλαγι αντλία νεροφ 

16. Αλλαγι φίλτρων λαδιοφ αζρα βενηίνθσ 

17. Ζλεγχοσ καυςαερίων 

18. Αποςυναρμολόγθςθ – ςυναρμολόγθςθ, κινθτιρα. 

12.2. υντιρθςθ και επιςκευι κιβωτίου ταχυτιτων 

1. Αλλαγι φουρκζτεσ 
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2. Αλλαγι ςυγχρόνιηε 

3. Αλλαγι ρουλεμάν 

4. Αλλαγι γραναηιϊν 

5. Χλάντηεσ τςιμοφχεσ 

6. Πρωτεφων άξονασ κομπλζ 

7. Δευτερεφων άξονασ κομπλζ 

8. ταυροί ταχυτιτων 

9. τακερά ταχυτιτων 

10. Επιςκευι αυτομάτων κιβωτίων ταχυτιτων 

12.3. υντιρθςθ και επιςκευι αναρτιςεων 

1. Αλλαγι αμορτιςζρ 

2. Αλλαγι ςινεμπλόκ 

3. Αλλαγι κόντρεσ κ.λ.π. 

12 .4. υντιρθςθ και επιςκευι ςυςτιματοσ πζδθςθσ 

1. Ζλεγχοσ – επιςκευι τρόμπασ φρζνου 

2 .Ζλεγχοσ – επιςκευι δαγκάνων διςκόφρενου 

3. Ζλεγχοσ – αλλαγι ρεγουλατόρων φρζνων 

4. Ζλεγχοσ – τορνίριςμα ταμποφρων - δίςκων 

5. Ζλεγχοσ - αλλαγι ςιαγϊνων φερμουίτ - τακάκια 

6 .Λίπανςθ – αντικατάςταςθ ρουλεμάν τροχϊν – μουαγιζ 

7. Σςιμοφχεσ – δαχτυλίδια 

12.5. υντιρθςθ και επιςκευι ςυςτιματοσ εμπρόςκιου ςυςτιματοσ 

1. Επιςκευι και αντικατάςταςθ ςτισ μπουκάλεσ μπροςτινοφ ςυςτιματοσ 

2. Ζλεγχοσ και επιςκευι τιμονιοφ και ςυςτιματοσ ςυγκράτθςθσ αυτοφ 

12.6. υντιρθςθ και επιςκευι διαφορικοφ 

1. Επιςκευι – αντικατάςταςθ ιμάντα κίνθςθσ 

2. Επιςκευι – αντικατάςταςθ μπιλιϊν τροχοφ κίνθςθσ 

12.7. υντιρθςθ και επιςκευι θλεκτρικών ςυςτθμάτων 

1. Γενικι επιςκευι μίηασ 

2. Αλλαγι μίηασ 

3. Γενικι επιςκευι και ζλεγχοσ δυναμό – αυτομάτου 
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4. Αλλαγι δυναμό 

5. Ζλεγχοσ και επιςκευι φωτιςμοφ 

6. Αλλαγι φαναριϊν  

7. Ζλεγχοσ και επιςκευι καλωδίωςθσ 

13.  ΕΡΓΑΙΕ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ -ΒΑΦΗ  

1. Αλλαγι κολλθτοφ παρμπρίη επιβατικοφ 

2.  Αλλαγι κολλθτοφ παρμπρίη φορτθγοφ  

3. Αλλαγι παρμπρίη Μ.Ε.  

4. Αλλαγι με λάςτιχο παρμπρίη επιβατικοφ  

5. Αλλαγι με λάςτιχο παρμπρίη φορτθγοφ  

6. Αλλαγι προφυλακτιρα διαιροφμενου  

7. Αλλαγι προφυλακτιρα 

8.  Αλλαγι ςκαλοπατιοφ καμπίνασ 

9.  Αλλαγι γρφλου τηαμιοφ 

10. Αμμοβολι υπερκαταςκευισ απορριμματοφόρου 

11.  Βαφι επιβατικοφ αυτοκινιτου  

12. Βαφι φορτθγοφ αυτοκινιτου  

13. Βαφι Μ.Ε.  

14. Επιςκευι κλειδαριάσ πόρτασ 

15. Γενικζσ εργαςίεσ φανοποιείασ Αλλαγι φαναριϊν  

16. Καταςκευι ταπετςαρίασ Σοποκζτθςθ γραμμάτων & κίτρινθσ λωρίδασ κακίςματοσ 

14. ΕΠΙΚΕΤΗ ΦΟΡΣΩΣΩΝ-ΕΚΚΑΦΕΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΕΩΝ)- 
ΑΛΑΣΟΔΙΑΝΟΜΕΑ 

15.1. υντιρθςθ και επιςκευι κινθτιρα 

1. Ρεκτιφιζ ςτροφάλου 

2. Εφαρμογι κουηινζτων 

3 .Ρεκτιφιζ εδρϊν και βαλβίδων 

4. Πλάνιςμα καπακιοφ 

5. Πλάνιςμα κορμοφ κινθτιρα 

6. Αλλαγι δακτυλιδιϊν μπιελϊν 

7. και εφαρμογι πείρων 
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8. Αλλαγι κουηινζτων εκκεντροφόρου και εφαρμογι 

9. Αλλαγι οδθγϊν βαλβίδων 

10. Αλλαγι εδρϊν βαλβίδων 

11. Χλάντηεσ τςιμοφχεσ 

12. Ελατιρια 

13. Επιςκευι μθχανιςμοφ κίνθςθσ βαλβίδων 

14. Ρφκμιςθ βαλβίδων 

15. Αλλαγι αντλία νεροφ 

16. Αλλαγι φίλτρων λαδιοφ αζρα βενηίνθσ 

17. Ζλεγχοσ καυςαερίων 

18. Αποςυναρμολόγθςθ – ςυναρμολόγθςθ, κινθτιρα. 

14.2. υντιρθςθ και επιςκευι κιβωτίου ταχυτιτων 

1. Αλλαγι φουρκζτεσ 

2. Αλλαγι ςυγχρόνιηε 

3. Αλλαγι ρουλεμάν 

4. Αλλαγι γραναηιϊν 

5. Χλάντηεσ τςιμοφχεσ 

6. Πρωτεφων άξονασ κομπλζ 

7. Δευτερεφων άξονασ κομπλζ 

8. ταυροί ταχυτιτων 

9. τακερά ταχυτιτων 

10. Επιςκευι αυτομάτων κιβωτίων ταχυτιτων 

14.3. υντιρθςθ και επιςκευι αναρτιςεων 

1. Αλλαγι αμορτιςζρ 

2. Αλλαγι ςινεμπλόκ 

3. Αλλαγι κόντρεσ κ.λ.π. 

14 .4. υντιρθςθ και επιςκευι ςυςτιματοσ πζδθςθσ 

1. Ζλεγχοσ – επιςκευι τρόμπασ φρζνου 

2 .Ζλεγχοσ – επιςκευι δαγκάνων διςκόφρενου 

3. Ζλεγχοσ – αλλαγι ρεγουλατόρων φρζνων 

4. Ζλεγχοσ – τορνίριςμα ταμποφρων - δίςκων 
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5. Ζλεγχοσ - αλλαγι ςιαγϊνων φερμουίτ - τακάκια 

6 .Λίπανςθ – αντικατάςταςθ ρουλεμάν τροχϊν – μουαγιζ 

7. Σςιμοφχεσ – δαχτυλίδια 

14.5. υντιρθςθ και επιςκευι ςυςτιματοσ εμπρόςκιου ςυςτιματοσ 

1. Επιςκευι και αντικατάςταςθ ςτισ μπουκάλεσ μπροςτινοφ ςυςτιματοσ 

2. Ζλεγχοσ και επιςκευι τιμονιοφ και ςυςτιματοσ ςυγκράτθςθσ αυτοφ 

14.6. υντιρθςθ και επιςκευι διαφορικοφ 

1. Επιςκευι – αντικατάςταςθ ιμάντα κίνθςθσ 

2. Επιςκευι – αντικατάςταςθ μπιλιϊν τροχοφ κίνθςθσ 

14.7. υντιρθςθ και επιςκευι υδραυλικοφ ςυςτιματοσ 

14.8. υντιρθςθ και επιςκευι θλεκτρικών ςυςτθμάτων 

1. Γενικι επιςκευι μίηασ 

2. Αλλαγι μίηασ 

3. Γενικι επιςκευι και ζλεγχοσ δυναμό – αυτομάτου 

4. Αλλαγι δυναμό 

5. Ζλεγχοσ και επιςκευι φωτιςμοφ 

6. Αλλαγι φαναριϊν  

7. Ζλεγχοσ και επιςκευι καλωδίωςθσ 

15.  ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ – ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ  ΟΧΗΜΑΣΩΝ 

 Ζλεγχοσ των υδραυλικϊν ςυνδζςεων και παροχϊν νεροφ ςτα ψυκτικά ςυγκροτιματα µζςω 
πτϊςθσ πίεςθσ νεροφ ςτουσ εναλλάκτεσ.  

 Κακαριςμόσ φίλτρων   

  Ζλεγχοσ αυτοµατιςµοφ και πρεςοςτατϊν, αιςκθτθρίων και διακοπτϊν ροισ  ψυκτικοφ 
υγροφ. 

  υντιρθςθ θλεκτρικϊν  

  Ζλεγχοσ relay ιςχφοσ, ςφςφιξθ καλωδίων, ζλεγχοσ κατάςταςθσ επαφϊν εκκινθτϊν. 

 φςφιξθ ακροδεκτϊν ςυμπιεςτϊν.  

 Ζλεγχοσ διαρροϊν ψυκτικοφ υγροφ µε θλεκτρονικό ανιχνευτι. 

  κακαριςμόσ των ςυμπυκνωτϊν µε χριςθ καταλλιλων χθμικϊν (µθ τοξικϊν και 
οικολογικϊν) και αντλίασ κυκλοφορίασ.  

 Εκκίνθςθ και ζλεγχοσ ςωςτισ λειτουργίασ του ψυκτικοφ ςυγκροτιματοσ 
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 Καταγραφι λειτουργικϊν παραμζτρων.  

  Καταμζτρθςθ πιζςεων, κερμοκραςιϊν, και αµπεροµζτρθςθ κινθτιρων 

  Ζλεγχοσ µετριςεων, ϊςτε να κυμαίνονται ςτα αςφαλι όρια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

 16.  ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ – ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΔΡΟΦΟΡΩΝ- ΚΑΔΟΠΛΤΝΣΗΡΙΩΝ  

• Όλεσ οι εργαςίεσ που ζχουν περιγραφεί ςτθν παρ. 1-11 και αφοροφν τα μθχανικά μζρθ του 
πλαιςίου   
• Κατάλλθλθ ρφκμιςθ του καυςτιρα (εφόςον υπάρχει) για οικονομία καυςίμου και 
ελαχιςτοποίθςθ των εκπομπϊν 
• Ζλεγχοσ καυςαερίων 
• Ζλεγχοσ και λίπανςθ του κυκλοφορθτι 
• Ζλεγχοσ αυτοματιςμϊν 
• Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ 
• Ζλεγχοσ αντλίασ υψ. πίεςθσ νεροφ  
• Ζλεγχοσ κεφαλισ πλφςθσ 
 
 

17. ΕΡΓΑΙΕ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ 

 Γενικι επιςκευι μίηασ 

 Αλλαγι μίηασ 

 Γενικι επιςκευι και ζλεγχοσ δυναμό – αυτομάτου 

 Αλλαγι δυναμό 

 Ζλεγχοσ και επιςκευι φωτιςμοφ 

 Αλλαγι φαναριϊν 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Ζντυπο - Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ  
 
 

Α/Α 
ΚΪΔΙΚΟ 

ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  
ΟΨΘΜΑ ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΣΕΛΟ ΑΡ. ΚΤΚΛΟΧΟΡΙΑ 

Διάρκεια 
υντιρθςθσ 

Προτεινόμενοσ  
προχπολογιςμόσ 

μθνιαίασ ςυντιρθςθσ 

Προτεινόμενοσ 
προχπολογιςμόσ 

διετοφσ ςυντιρθςθσ 

ΧΠΑ 
24% 

ΣΕΛΙΚΟ  

 
ΟΜΑΔΑ 1 Επιςκευι και ςυντιρθςθ επιβατικών οχθμάτων και ανοιχτών θμιφορτθγών 

1 02.10.6263.01 Ε.Π. BMW ΚΘΤ 6145 24     
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2 Ε.Π. HYUNDAI MATRIX ΚΘΤ 6268 24     

3 Ε.Π. MERCEDES ΚΘΤ 6284 24     

4 Ε.Π. MERCEDES E200 KHΤ 6277 24     

5 Ε.Π. RENAULT ΚΘΤ 6288 24     

6 Ε.Π. TOYOTA ΚΘΤ 6274 24     

7 Ε.Π. VW TRANSPORTER ΚΘΘ 4453 24     

8 

02.20.6263.01 

Α.Θ. MERCEDES L608D ΚΘΤ 6290 24     

9 Α.Θ. NISSAN ΚΘΘ 4461 24     

10 Α.Θ. NISSAN ΚΘΤ 6281 24     

11 Α.Θ. SKODA KHY 6280 24     

12 

02.25.6263.01 

Α.Θ. FORD RANGER ΚΘΤ 6264 24     

13 Α.Θ. MITSUBISHI L200 ΚΘΤ 6122 24     

14 Α.Θ. MITSUBISHI L200 ΚΘΤ 6148 24     

15 Α.Θ. TOYOTA ΚΘΤ 1047 24     

16 Α.Θ. TOYOTA HILUX ΚΘΘ 4454 24     

17 Δ   ΒΙΚ 811 24     

18 

02.30.6263.01 

Ε.Π. SUZUKI ΚΘΤ 6275 24     

19 Ε.Π. NISSAN ΚΘΘ 4462 24     

20 Α.Θ. MITSUBISHI L200 ΚΘΤ 6121 24     

21 Ε.Π. SUZUKI BALENO ΚΘΤ 6252 24     

22 02.35.6263.01 Α.Θ. VW CADDY ΚΤΘ 6286 24     

23 

02.70.6263.01 

Ε.Π. OPEL ΚΘΘ 4463 24     

24 Ε.Π. OPEL ΚΘΘ 4498 24     

 
φνολο ομάδασ 1 24     

 
  

  
 

Α/Α ΚΪΔΙΚΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  ΟΨΘΜΑ ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΣΕΛΟ ΑΡ. ΚΤΚΛΟΧΟΡΙΑ 
Διάρκεια 

υντιρθςθσ 

Ενδεικτικόσ 
προχπολογιςμόσ μθνιαίασ 

ςυντιρθςθσ 

Ενδεικτικόσ 
προχπολογιςμόσ τριετοφσ 

ςυντιρθςθσ 

ΧΠΑ 
24% 

ΣΕΛΙΚΟ  

 
Ομάδα 2 - Επιςκευι και ςυντιρθςθ απορριμματοφόρων, φορτθγών, λεωφορείων και μθχανθμάτων ζργου 

1 

02.20.6263.03 

Α.Χ. IVECO ΚΘΘ 4459 24     

2 Α.Χ. MERCEDES ΚΘΤ 6294 24     
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3 ΑΠ IVECO ΒΙΜ 9199 24     

4 ΑΠ IVECO ΒΙΜ 9282 24     

5 ΑΠ MERCEDES ΚΘΤ 6137 24     

6 ΑΠ MERCEDES ΚΘΤ 6135 24     

7 ΑΠ MERCEDES KHY 6291 24     

8 ΑΠ RENAULT ΚΘΤ 6285 24     

9 ΑΠ VOLVO F619 ΚΘΤ 6257 24     

10 Κ.Λ. MERCEDES ΜΕ 61716 24     

11 Κ.Λ. PIAGGIO ΜΕ105645 24     

12 Κ.Λ.   ΜΕ 106791 24     

13 Κ BUCHER GUYER ΜΕ 118232 24     

14 Κ DULEVO 5000 ΜΕ90519 24     

15 Κ IVECO ΜΕ 55610 24     

16 

02.25.6263.03 

Ε.Χ JCB 3CK ΜΕ55629 24     

17 Ε.Χ KOMATSU ΜΕ 56661 24     

18 Ε.Χ KOMATSU ME 56718 24     

19 Π MITSUBISHI ΜΕ 113207 24     

20 

02.30.6263.03 

Α.Χ. IVECO KHH 4455 24     

21 Ε.Χ JCB ME111688 24     

22 Ε.Χ EMBIENTE CE ΜΕ56729 24     

23 

02.70.6263.03 

Λ IVECO ΚΘΤ 6127 24     

24 Λ VOLVO ΚΘΤ 6292 24     

 
φνολο ομάδασ 2      

 

Σθξαγίδα / Υπνγξαθή  

  

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 438/2017 

 

 

Σν πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθνπλ νη εμήο: 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 

             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

 

       ΠΔΡΓΑΛΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟ     1.  ΑΝΑΣΑΙΟΤ ΙΧΑΝΝΗ 

 

 

2. ΑΝΑΣΑΙΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ 

 

 

3. ΓΚΙΝΗ ΙΧΑΝΝΗ 

 

 

4. ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ – ΛΑΦΑΝΗ 

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ 

 

 

5. ΠΔΣΡΟΤ ΥΡΗΣΟ 

 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ &  

ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΗ Ο.Δ. 

 

 

 

ΠΔΡΓΑΛΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟ  
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