
 

  

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της με αρ. 25/2015 

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας 

 
Αρ. απόφασης:  268/2015 Περίληψη 

«Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, έγκριση 
δαπανών και διάθεση πιστώσεων, κατάρτιση όρων 

διακήρυξης διαγωνισμού και έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών, για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση 

και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων 
έργων Δήμου Καλλιθέας» 

 
 
Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015, και ώρα 

13:45, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Καλλιθέας, μετά την από 
30/07/2015 πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά 
μέλη, σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών 
μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. 
 
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  

 
                    
   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΑΠΕΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
Οι απόντες αν και νόμιμα  καλέστηκαν είναι οι: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : Γιαννακού – Πάσχου Άννα, Χατζηϊωαννίδης Πέτρος, Κοττέας Παναγιώτης, 
Μαργαρίτη Βασιλική, Ψαλιδόπουλος Θεόδωρος και Λασκαρίδης Λάζαρος. 
ΑΝΑΠΛ.  ΜΕΛΗ : Απέργη Αγγελική, Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος. 
 
Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Χαριτίδης Θεόδωρος 
και Ευσταθίου Κωνσταντίνος. 

 
Η οικονομική επιτροπή συμφώνησε για το κατεπείγον του θέματος και μετά από διαλογική 

συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.- Το υπ’ αρ. πρωτ. 35718/23-07-2015 εισηγητικό έγγραφο του κ. Αντιδημάρχου το οποίο έχει ως 
εξής: 

Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως συμπεριλάβετε και το 

θέμα που αφορά: 

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

1.    Τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο 

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ”,  σύμφωνα με : 

 τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980  «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» και του ΠΔ 

60/2007. 
 τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει . 
 Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 . 

 τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ Β΄1291/11.08.2010) απόφαση Υπουργού Οικονομικών 

 N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο -Πρόγραμμα 

Διαύγεια - και άλλες διατάξεις”. 

 διατάξεις του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης 

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) 

τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική 

μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες 

διατάξεις. 

 τις διατάξεις του  άρθρου 3 του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α΄/20-03-07) Καταχώριση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-10) Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

 τις διατάξεις των άρθρων 152 παρ. 4, 157 παρ. 1α και 1β, 134, 135, 136 ,137, 138  του Ν. 4281/2014 

(Φ.Ε.Κ 160/τ. Α΄/ 08-08-2014). 

 την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 η με αριθμό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

 Τη με αριθμό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
 

2.    Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 

σφραγισμένες προσφορές για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 460.389,00 ευρώ, 

σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1ε του Ν. 3852/2010, σχέδιο των οποίων σας επισυνάπτουμε, μαζί με τα τεύχη 

δημοπράτησης. 

3.        Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών 

4.   Την έγκριση δαπανών και τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων κατόπιν Εκθέσεων Αναλήψεων 

Υποχρεώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 περ. δ΄του Ν. 3852/2010 και του Π.Δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ 

194/τ.Α΄/22-11-2010) του Δήμου. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 Κ.Α.  ΠΡ/ΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. & ΠΟΣΟ 

Ε.Α.Υ 

Α.Δ.Α.Μ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 

ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
1. Συντήρηση & επισκευή 

μεταφορικών μέσων (επιβατικά). 

10.6263.0001 604/2015 

2.000,00 ευρώ 

 

 

 

15REQ002931948  
2. Συντήρηση & επισκευή 

μεταφορικών μέσων. 

20.6263.0001 605/2015 

414.404,50 ευρώ 

3. Συντήρηση & επισκευή μοτ/των. 20.6263.0002 606/2015 

7.000,00 ευρώ 

4. Συντήρηση & επισκευή λοιπών 

μηχ/των. 

20.6264.0001 607/2015 

12.000,00 ευρώ 

5. Συντήρηση & επισκευή 

μεταφορικών μέσων. 

35.6263.0001 608/2015 

15.000,00 ευρώ 

6. Συντήρηση & επισκευή λοιπών 

μηχ/των. 

35.6264.0004 609/2015 

10.000,00 ευρώ 

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

     Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το γεγονός ότι  έχει εκδοθεί η με  αριθ. 192/2015 ( Α.Δ.Α: 

7ΔΡ5ΩΕΚ-ΚΩ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1  Ν.3852/2010 περί 

έγκρισης διενέργειας, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
 
 

 

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. δ΄ και ε΄ και του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 
σε συνδυασμό με την Πράξη 33/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VII)  
 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
 Η διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 

και μηχανημάτων έργων Δήμου Καλλιθέας», να γίνει με ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό. 

 
 Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων έτους 2015, ως εξής: 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 Κ.Α.  ΠΡ/ΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. & ΠΟΣΟ 

Ε.Α.Υ 

Α.Δ.Α.Μ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 

ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
1. Συντήρηση & επισκευή 

μεταφορικών μέσων (επιβατικά). 

10.6263.0001 604/2015 

2.000,00 ευρώ 

15REQ002931948 

2. Συντήρηση & επισκευή 

μεταφορικών μέσων. 

20.6263.0001 605/2015 

414.404,50 ευρώ 

3. Συντήρηση & επισκευή μοτ/των. 20.6263.0002 606/2015 

7.000,00 ευρώ 

4. Συντήρηση & επισκευή λοιπών 

μηχ/των. 

20.6264.0001 607/2015 

12.000,00 ευρώ 

5. Συντήρηση & επισκευή 

μεταφορικών μέσων. 

35.6263.0001 608/2015 

15.000,00 ευρώ 

6. Συντήρηση & επισκευή λοιπών 

μηχ/των. 

35.6264.0004 609/2015 

10.000,00 ευρώ 

 
 

 
 Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 

σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο  «Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων Δήμου Καλλιθέας», ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 460.389,00 ευρώ, που έχουν ως εξής: 

 
 
                                       ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή μειοδοτικό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά κατόπιν 
ποσοστού έκπτωσης ανά ομάδα προσφοράς για την ανακήρυξη μειοδοτών για τις εργασίες 
συντήρησης και επισκευής ( συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων ανταλλακτικών ) σε 
εξωτερικά συνεργεία , των μεταφορικών μέσων , των υπερκατασκευών καθώς και των 
μηχανημάτων έργων του Δήμου Καλλιθέας για το έτος 2015 (συνεχιζόμενο στο 2016, 12μηνης 
συνολικά διάρκειας) , ενδεικτικού προϋπολογισμού 460.389,00 € (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. ) 
 Για το θέμα έχουν ισχύ: 
• οι διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» και του 
ΠΔ 60/2007 

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

• οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
• οι διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
• οι διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
• η υπ' αριθμόν 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ Β΄1291/11.08.2010) απόφαση Υπουργού 
Οικονομικών 
• ο N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο -
Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις”. 
• Οι διατάξεις του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. 
• Οι διατάξεις του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προ-πτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Βελτίωση επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, 
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις. 
• Οι διατάξεις του  άρθρου 3 του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α΄/20-03-07) Καταχώριση 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 
• Οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-10) Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
• Οι διατάξεις των άρθρων 152 παρ. 4, 157 παρ. 1α και 1β, 134, 135, 136 ,137, 138  του Ν. 
4281/2014 (Φ.Ε.Κ 160/τ. Α΄/ 08-08-2014). 
• Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
• η με αριθμό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση 
για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
• η μελέτη της  Υπηρεσίας του Δήμου . 
• η με αριθμό : 192/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της υπηρεσίας. 

 η παρούσα Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του 
διαγωνισμού, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές.  
 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία σαράντα (40) 
ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED), από την ημερομηνία ανάρτησης της 
Απόφασης Προκήρυξης στο ΚΗΜΔHΣ και από την τελευταία δημοσίευση  στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013, το Ν. 3548/07 και στο ΠΔ 28/80. 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δήμο 
Καλλιθέας.  

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή 
(.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, επίσης θα παρέχεται 
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του 
παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η  11/09/2015.  Ως 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 18/09/2015 και ώρα 15:00. Μετά 
την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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Η αποσφράγιση των προσφορών  θα γίνει , ηλεκτρονικά, μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, στις 22/09/2015  από το αρμόδιο συλλογικό όργανο/ επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  

Αιτήματα παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης). 
   Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) 
ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις 
(4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να ορισθεί σε 
τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των 
προσφορών.  

Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα και θα 
απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Τα ανωτέρω 
αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με 
τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε 
περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 

Τα στοιχεία των προς ανάθεση υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 
 

Άρθρο 1: Περιγραφή της εργασίας  - Προϋπολογισμός 

    Ο διαγωνισμός αφορά τη δαπάνη για την επισκευή - συντήρηση των οχημάτων         (εργασίες 
και ανταλλακτικά ), σε εξωτερικά συνεργεία, του συνόλου των μεταφορικών μέσων και 
μηχανημάτων έργου του Δήμου και έχει προϋπολογισθεί σε 460.389,00€  εκ των οποίων τα 
374.300,00 € είναι για την αξία των εργασιών και των ανταλλακτικών και τα 86.089,00 € για Φ.Π.Α. 
23% .Θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου και πιο συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό 
του έτους 2015 βαρύνοντας συγκεκριμένους κωδικούς  με τους κωδικούς πιστώσεων με τα 
στοιχεία : 

 ΚΑ 10.6263.0001 με τίτλο : «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 
(επιβατικά)». 

 ΚΑ.20.6263.0001 με τίτλο : «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ». 

 ΚΑ.20.6263.0002 με τίτλο : «Συντήρηση & επισκευή μοτοποδηλάτων ». 

 ΚΑ.20.6264.0001 με τίτλο : «Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων ». 

  ΚΑ.35.6263.0001 με τίτλο : «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ».

 ΚΑ.35.6264.0004 με τίτλο : «Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων ». 

  Τα ποσά που αναφέρονται ανά κατηγορία δαπάνης στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό δεν 
δεσμεύουν τον Δήμο όσον αφορά στη διάθεση τους . Η διάθεση και κατανομή των 
αναφερομένων ποσών στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό , για την εκτέλεση των εργασιών , 
προμήθεια ανταλλακτικών είναι ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά και με βάση τις 
πραγματικές ανάγκες της Υπηρεσίας , οι οποίες θα εμφανιστούν κατά το έτος 2015 και μόνο 
μέχρι εξάντλησης τους .  

   Η επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων, υπερκατασκευών και μηχανημάτων 
έργων θα αφορά πάσης φύσης εργασίες επισκευής καθώς και την αντικατάσταση 
φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών. 

   Η οικονομική προσφορά (πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας) συντάσσεται και εγγράφως 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού και υποβάλλεται και αυτή ηλεκτρονικά 
σε μορφή αρχείου .pdf, αφού πρώτα υπογραφεί ψηφιακά από τον έχοντα δικαίωμα για αυτό. 

 Η έντυπη προσφορά θα αναγράφει ολογράφως και αριθμητικώς το προσφερόμενο 
ποσοστό (%) έκπτωσης επί τοις εκατό που θα είναι ενιαίο για όλο το φάσμα εργασιών και 
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ανταλλακτικών συμπεριλαμβανομένης και της εργατοώρας για κάθε ομάδα του 
προϋπολογισμού προσφοράς.  

   Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης επιτρέπεται να διαφέρουν μόνο όταν αφορούν 
διαφορετικές ομάδες του προϋπολογισμού. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή 
προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του 
ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Καθαρή Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην 
παρούσα Διακήρυξη (ενδεικτικό προϋπολογισμό) για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση υπέρ 
φόρο εισοδήματος 8%, κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε 
ποσοστό 0,10% επί της καθαρής αξίας, κράτηση χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% υπέρ 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που 
τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

 
Άρθρο 2: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία δέκα τουλάχιστον  (10) 
ημερών, από την ημερομηνία ανάρτησης της Απόφασης Προκήρυξης στο ΚΗΜΔHΣ και από την 
τελευταία δημοσίευση  στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ 
Π1/2390/2013, το Ν. 3548/07 και στο ΠΔ 28/80. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται , όπως περιγράφεται  αναλυτικά στα σχετικά άρθρα 
της παρούσης. 

ΑΡΘΡΟ 3:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

3.1     Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται : 
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
β. Οι Συνεταιρισμοί , οι Κοινοπραξίες και  
γ. Οι ενώσεις προμηθευτών /αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίες έχουν 
ως αντικείμενο εργασιών την περιγραφόμενη υπηρεσία. 
 

3.2   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία εγγραφής: 
 

α. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το 
σύνδεσμο “Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας”, την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Δ/σης 
Κρατικών Προμηθειών. 

 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 
της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 
3.3  Επαναλαμβάνεται ότι σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους 
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές δίνονται το 
αργότερο εντός έξι (6) ημερών  πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες 
λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) 
ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 
υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα 
από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό 
αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να 
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν 
εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

 
Άρθρο 4: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά (ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)   σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με το άρθρο 11 
της ΥΑ Π1/2390/13 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω . 
     Σημείωση : Οι δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α΄ 75), χωρίς να 
απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση, 
καθώς υπογράφονται ψηφιακά. Η ως άνω δήλωση, ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη σε αυτήν 
ημερομηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία με την υποβολή της προσφοράς ή της αιτήσεως 
συμμετοχής τις οποίες συνοδεύει, όπως ρητά αναφέρεται στο τέλος της περ.1 του άρθρου 155 του 
Ν.4281/2014. 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και ως εκ τούτου 
δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 
  Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής  
προσφοράς σε μορφή pdf (4.1 και  4.2) αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.  
 
4.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
1.  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής  για ποσό που θα 
καλύπτει το (δύο) 2 επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α , για το σύνολο της 
παρεχομένης υπηρεσίας ή για το μέρος αυτής στο οποίο συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος ( άρθρο 
157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014).  
 
Δηλαδή , για τους υποψηφίους  που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά μόνο για μία ομάδα , το 
ποσό της εγγυητικής θα αντιστοιχεί στο 2%  επί της συνολικά προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία 
δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, μόνο της ομάδας  αυτής. 
 

2. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης, όπου θα φαίνεται η εγγραφή 
τους σε αυτό και το είδος των υπηρεσιών τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. 
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3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 , όπως εκάστοτε ισχύει,  όπου θα αναφέρει τους 
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται ο υποψήφιος στην καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης . 

4. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) 
τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, 
από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει 
σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ 
τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
 
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 
-αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, 
-αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 
ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 
-σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως    εργοδότες ή 
ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 
  
5.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους κατά την  καταληκτική  ημερομηνία υποβολης προσφορών του διαγωνισμού. 

    Για να θεωρηθούν έγκυρα τα πιστοποιητικά  πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν 
προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, 
θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών, που 
προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών (ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού). 

 
6.  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι ο 

διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  
 

 7. Προκειμένου για διαγωνιζόμενο, φυσικό πρόσωπο, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, 
έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί 
με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 
1998 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L358 της 31-12-98) 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 
για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε. 

 σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

 

 Προκειμένου για εταιρείες πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, 
έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου : 

     για τους διαχειριστές  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

      για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), 
   από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα. 

 Προκειμένου για ενώσεις προμηθευτών πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού 
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μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, για κάθε ανάδοχο, που συμμετέχει 
στην ένωση. 

 Προκειμένου για συνεταιρισμούς πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, 
έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήματα. 

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

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
 

Στην περίπτωση που τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα δεν εκδίδονται από κάποια 
αρχή υπέρ του διαγωνιζόμενου  ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 
μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του διαγωνιζόμενου που γίνεται 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Οι Αλλοδαποί πολίτες και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα  καταθέτουν όλα τα 
παραπάνω δικαιολογητικά , με τη διαφορά ότι για τα δικαιολογητικά με α/α 4,5,8 κατατίθεται  
Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής κατά περίπτωση της χώρας 
εγκατάστασής τους. 
 
9. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου στο οποίο θα γίνονται οι εργασίες 
επισκευής. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για 
εκτέλεση κάποιων εργασιών θα καταθέσει επίσης αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου 
συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε περίπτωση ανάθεσης της 
εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές. 
10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι υποψήφιοι αποδέχονται τον έλεγχο του συνεργείου τους, όποτε η 
Υπηρεσία κρίνει αυτό απαραίτητο, για να διαπιστωθεί είτε η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων 
ανταλλακτικών, είτε η εκπαίδευση και η εξειδίκευση του τεχνικού προσωπικού. 
11. Υπεύθυνη Δήλωση ότι, τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά  θα φέρουν σήμανση CE. Αν ο 
ανάδοχος δεν δύναται να αποδείξει την ύπαρξη σήμανσης CE για τα ανταλλακτικά που 
χρησιμοποιεί, θα υποχρεούται  να προσκομίσει βεβαίωση καταλληλότητας ανταλλακτικών που 
παρέχεται από επίσημο αντιπρόσωπο ή διανομέα των αντίστοιχων οχημάτων – μηχανημάτων ή 
υπερκατασκευών στη χώρα, που θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα απαραίτητα έγγραφα που 
αποδεικνύουν την ιδιότητά του, διαφορετικά υποχρεούται σε άμεση δωρεάν αντικατάστασή των. 
12. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του εργοστασίου κατασκευής των 
αντίστοιχων ανταλλακτικών ή του επίσημου διανομέα ή εισαγωγέα τους στη χώρα με την οποία 
αναλαμβάνουν να τροφοδοτούν τον διαγωνιζόμενο με τα απαραίτητα ανταλλακτικά για το τρέχον 
έτος έτσι ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δήμο. 
13. Υπεύθυνη Δήλωση ότι, για την περίπτωση που απαιτηθεί έλεγχος σε εξειδικευμένο εργαστήριο 
για εξακρίβωση των λόγων αστοχίας των υλικών, τα έξοδα βαρύνουν τον μειοδότη. 
14. Υπεύθυνη Δήλωση  ότι θα πρέπει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την γραπτή 
ενημέρωση της Υπηρεσίας να παραλαμβάνουν το εκάστοτε όχημα προς συντήρηση και επισκευή. 
15. Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής υπηρεσίας, όπως έκτακτα περιστατικά επισκευής 
(απρόβλεπτες βλάβες), ακινητοποίηση των οχημάτων επί του οδοστρώματος οι διαγωνιζόμενοι θα 
πρέπει να παρέχουν επί 24ώρου βάσεως δυνατότητα μεταφοράς αδαπάνως των οχημάτων στον 
χώρο τους και αυτό να βεβαιώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση στο φάκελο Προσφοράς, επί ποινή 
αποκλεισμού.  
16. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει καταθέτοντας τα απαραίτητα έγγραφα ότι διαθέτει το 
απαραίτητο προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευμένο να επεμβαίνει στα αντίστοιχα μηχανικά μέρη και 
να καταθέσει βεβαίωση του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του οχήματος – 
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μηχανήματος ή της υπερκατασκευής στη χώρα μας, ότι διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για 
να επεμβαίνει στα αντίστοιχα μηχανικά μέρη. 
17. Κατάσταση και Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης. 
18. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή. 
 
 
 
Επισήμανση επί των δικαιολογητικών συμμετοχής: 
 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, θα είναι θεωρημένα και θα φέρουν σφραγίδες 
από επίσημη αρμόδια κρατική ελληνική αρχή.  

 
4.2 Τεχνική προσφορά 

 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.   Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα συνημμένα σε 

αρχείο pdf : 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
       - ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της τεχνικής έκθεσης  και των τεχνικών 
προδιαγραφών που συνοδεύουν αυτήν και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται 
πλήρως  και ανεπιφύλακτα την τεχνική έκθεση και διαθέτει τουλάχιστον τα ζητούμενα σε αυτή . 

- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες , 
προσμετρούμενος από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 
διαγωνισμού . Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη . 
 
         Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και 
οικονομική γενικότερα κατάσταση και οι τεχνικές δυνατότητες του, ο υποψήφιος οφείλει να 
υποβάλει : 
 
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς τους: 

-  Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 
- Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 
- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων 

(ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα. 
- Η επιχείρηση δεν έχει κάνει ψευδείς ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 

πληροφοριών που ζητήθηκαν. 
 

3. Κατάσταση των δραστηριοτήτων του διαγωνιζόμενου (υπηρεσίες, πελατολόγιο) που είναι 
σχετικές με την υπό ανάθεση υπηρεσία και που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία, 
με αναφορά του ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παροχές 
υπηρεσιών αποδεικνύονται- εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή- με πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή. Εάν είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του Ιδ. 
φορέα ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1.       Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
προσφορά  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, 
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στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου του 
άρθρου 11 της ΥΑΠ1/2390/16.10.2013. 
 
2.      Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: 

α. Ένας (1)  φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής »   
β. Ένας (1)  φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Όπου φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής 
διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 
 
3.   Στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής » περιλαμβάνονται, επί ποινή απορρίψεως, τα  
απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα : 
 

α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της παρούσας  (Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής). 

 
4. Στον φάκελο «Τεχνική Προσφορά » περιλαμβάνονται, επί ποινή απορρίψεως, τα  απαιτούμενα 
δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και συγκεκριμένα : 

 
α. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της παρούσας. 
 
Σε περίπτωση ένωσης επαγγελματιών  ή κοινοπραξίας, τα δικαιολογητικά συμμετοχής  

πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 
 
5.    Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να  ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 
αρχείο .pdf. Εφόσον, οι οικονομικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
6   Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής » της 
προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα  ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου τύπου pdf .  Προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλλιθέας. Τα δικαιολογητικά 
ή τα άλλα στοιχεία του υπό-φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής » που έχουν υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτούνται να προσκομισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία που 
δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια 
δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: πχ εγγυητική 
συμμετοχής, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που συντάσσονται και υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή, Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του 
παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν 
απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.  

 
7    Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία pdf αυτών 
εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14) 
 
8     Οι υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτείται), να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της 
ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
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ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
 
9.     Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής  
δικαιολογητικών του φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής», η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
10.   Στον φάκελο με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή 
απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς. 
Συγκεκριμένα: 
 

α. Γίνονται δεκτές προσφορές ανά ομάδα ή και για το σύνολο της αποκηρυχθείσας 
υπηρεσίας. 

β. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, 
η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

γ. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, 
δασμοί, ασφάλιστρα  και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται 
χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

δ. Σε περιπτώσεις υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση 
της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη 
και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμάχητος ότι τα αντίστοιχα προϊόντα έχουν 
προσφερθεί δωρεάν. 

 
11.      Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον  φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 
νέου του ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο 
σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:  

-Η οικονομική προσφορά (πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας) συντάσσεται και εγγράφως 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης και υποβάλλεται και αυτή 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf , αφού πρώτα υπογραφεί ψηφιακά από τον έχοντα δικαίωμα για 
αυτό (σχετικό άρθρο 13 της παρούσης). 

-Μειοδότης θα ανακηρύσσεται ανά κατηγορία, εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, 
δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην κατηγορία/ομάδα  συμμετοχής. 
  
-Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των οχημάτων - μηχανημάτων – υπερκατασκευών 
της κατηγορίας/ομάδας  θα χαρακτηρίζονται μη αποδεκτές και θα απορρίπτονται.  
 
-Οι διαγωνιζόμενοι  επισκευής και συντήρησης -επί ποινή αποκλεισμού- θα πρέπει να 
προσφέρουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για κάθε ομάδα του προϋπολογισμού προσφοράς που θα 
εφαρμόζεται σε όλες τις εργασίες, ανταλλακτικά και εργατοώρες. Διαφορετικές εκπτώσεις δύναται 
να προσφερθούν μόνο σε διαφορετικές ομάδες του προϋπολογισμού προσφοράς. 
 
Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και 

η σειρά των όρων της Διακήρυξης. 
 

12.     Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής  
δικαιολογητικών του φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
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13.     Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη 
της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον 
φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των 
υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του  φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής »), η εκ παραδρομής υποβολή 
δικαιολογητικού συμμετοχής στον φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
 
14.     Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των 
απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την 
προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά 
φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους  εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 
4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). 
Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν 
τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει 
των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως. 
 
15.      Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την 
κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο σύστημα. 
 
16.     Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 
 
17.     Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη 
μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) 
δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 
 
18.     Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που 
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται 
εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 
 
19.     Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση – προσφυγή  κατά της 
διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την 
προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω 
όρους.  
  
20.    Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο και με τον 
τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
 
21.     Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον 
αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο 
σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς  
 
22.     Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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23.     Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 
 
24.     Σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την 
επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους φακέλους 
της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι 
προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές 
αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
 
25.     Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της 
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι 
προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 
 
26.     Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή 
ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία 
που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν 
αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την 
οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του. Οι προσφορές ενώσεων προμηθευτών υπογράφονται 
υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο. 

 
27.     Γίνονται δεκτές προσφορές ανά ομάδα  ή και για το σύνολο της προ κηρυχθείσας υπηρεσίας. 
 

Άρθρο 6: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
 

Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη – 
μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου που 
κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα 
αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού . 

 Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Οι τίτλοι των έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην 
ονομαστική τους αξία ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της 

ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.  
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το (δύο) 2 επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης 
προ Φ.Π.Α ( άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014). Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον 
ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης ενώσεως ή συνεταιρισμού πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών τους. 

 Αν η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η 
προσφορά δεν γίνεται δεκτή. 

 Η εγγύηση συμμετοχής θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα 
ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει κατά το νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην 
Ελλάδα. 

 Στην εγγυητική επιστολή αναφέρονται απαραίτητα τα ακόλουθα: 

α. Ημερομηνία έκδοσης 
β. Εκδότης 
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γ. Δήμος προς τον οποίο απευθύνεται η επιστολή 
δ. Αριθμός εγγυητικής επιστολής 
ε. Ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
στ. Πλήρης επωνυμία και διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 
ζ. Τίτλος της προς ανάθεση υπηρεσίας, τον αριθμό της διακήρυξης και την ημερομηνία 

διαγωνισμού.  
η. Ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 
θ. Οι όροι ότι: 
i. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 
ένστασης της διζήσεως. 
ii. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση. 
iii. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού θα έχουν χρόνο ισχύος κατ’ 
ελάχιστον το χρόνο ισχύος της προσφοράς προσαυξημένο κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι 
120 ημέρες. 

Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ της αναθέτουσας Αρχής, εφόσον συντρέχει νόμιμη 
περίπτωση. 

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

Άρθρο 7: Χρόνος ισχύος των προσφορών 
 
Ο χρόνος  ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενος από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής 
προσφορών  του διαγωνισμού.  
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν τη λήξη 
της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. 
Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, ματαιώνονται τα αποτελέσματα 
του διαγωνισμού. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Τρόπος  διενέργειας του  διαγωνισμού- 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών 

 

1.   Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη 
από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο  συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ), 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών. 
 
2.       Η Επιτροπή προβαίνει στη  διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από 
το  Δήμο Καλλιθέας. 
 
3.   Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε 
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική 
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αποσφράγιση των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής », οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, 
μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες 
των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών 
που προσφέρθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ  9ο :  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1.   Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων  οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας 
Αρχής. Ειδικότερα: 
α.  Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην ημερομηνία και ώρα που 
καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι  
φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν 
πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες 
ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 
β. Η αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, παραλαμβάνει τους 
ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των 
προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης 
από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υπό φακέλους 
με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής ».  
Οι υπό φάκελοι με την ένδειξη Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς  δεν  
αποσφραγίζονται. 
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση όσων έχουν 
υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 
δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα και την νομιμότητά 
τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή 
ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας .   
ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του 
συστήματος από το Δήμο Καλλιθέας, μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της 
παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς, 
για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως 
της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως 
(αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους 
ορίζονται. 
στ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει τον αποκλεισμό περιπτώσεων παραβίασης 
των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά 
αποδεκτές ή μη» και συντάσσει πρακτικό, το οποίο και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα  (με 
χρήση του συστήματος) στους συμμετέχοντες  
Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή 
αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που 
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η Ένσταση υποβάλλεται μέσω του συστήματος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, 
μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του 
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά 
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, 
η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η 
οποία τελικά αποφασίζει.   
ζ. Σε περίπτωση αποδεκτής ένστασης συμμετεχόντων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται / 
γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην 
Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του 
διαγωνισμού. 

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι   
προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά μη αποδεκτές», αλλά μετά από υποβολή ένστασης 
δικαιώθηκαν 
η. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για το 
υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του 
διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του 
Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους 
συμμετέχοντες, για ενημέρωση. 
θ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά), 
κατά το ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή 
την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, 
αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα  (με χρήση του συστήματος) για την καθορισθείσα 
ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 
ι. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων Οικονομική Προσφορά και οι συμμετέχοντες αποκτούν 
πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες 
ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 
ια. Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους υπό φακέλους με την 
ένδειξη Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί 
στο προηγούμενο στάδιο.  
Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι 
οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές 
κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό 
επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική 
Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης. 
ιβ. Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το 
υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του 
διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του 
Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους 
συμμετέχοντες, για  ενημέρωση. 
 
Επισημαίνεται ότι για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη: 

α)  η συμφωνία με την Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης,  

β) η  τιμή της προσφοράς  

Επίσης, θα εξετασθεί η φερεγγυότητα των προμηθευτών, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, και η 
οικονομική τους κατάσταση.   

Μειοδότης θα ανακηρύσσεται ανά κατηγορία, εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, 
δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην κατηγορία/ομάδα  συμμετοχής. 

Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των οχημάτων - μηχανημάτων – υπερκατασκευών 
της κατηγορίας/ομάδας  θα χαρακτηρίζονται μη αποδεκτές και θα απορρίπτονται. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των υποψηφίων των 
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους 
όρους της διακήρυξης.        

 Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από σημεία που έχουν χαρακτηρισθεί στη 
διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των 
προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ  10ο :  ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1.   Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή 
του προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει :  
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α. Κατακύρωση  για ολόκληρη την υπηρεσία που προσφέρει ο υποψήφιος,  
β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών 
γ. Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 
 
2.   Στην περίπτωση, που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης γνωμοδοτεί για :  
α. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, κήρυξή του ως αγόνου και απευθείας ανάθεση 
της υπηρεσίας για το σύνολό της με απόφαση Δ.Σ.  ως άρθρο 11 της παρούσης. 
β. συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση 
των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή  
γ. τελική ματαίωση της υπηρεσίας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους,  τότε την 
τελική απόφαση λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.  
 
 

ΑΡΘΡΟ  11ο : ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με 
υποβολή νέων εγγράφων κλειστών προσφορών (διαδικασία διαπραγμάτευσης ή απευθείας 
ανάθεσης), κατόπιν προσκλήσεως μέσω πλατφόρμας, χωρίς τροποποίηση των όρων της 
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και χωρίς δημοσίευση περίληψης προκήρυξης.  
Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά 
του και η παροχή υπηρεσίας να κρίνεται ως επείγουσα.  

 
 

Άρθρο 12: Ενστάσεις 
 
 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της 
συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού 

Εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης έως την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση 
εξετάζεται από την Επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται από την 
Οικονομική Επιτροπή  πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής 
απόφασης με δική τους φροντίδα. 

Η Ένσταση υποβάλλεται μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή 
αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

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

Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα 
ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου, με συνημμένο αρχείο. Η Ένσταση 
υποβάλλεται μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf 
το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την 
αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή 
της στη Οικονομική Επιτροπή, η οποία τελικά αποφασίζει. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, 
δεν γίνονται δεκτές.  
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Άρθρο 13: Τιμές – Κρατήσεις 
 
   Η οικονομική προσφορά (πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας) συντάσσεται και εγγράφως 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού και υποβάλλεται και αυτή ηλεκτρονικά 
σε μορφή αρχείου .pdf, αφού πρώτα υπογραφεί ψηφιακά από τον έχοντα δικαίωμα για αυτό. 

    Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση 
υπέρ φόρο εισοδήματος 8%, κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
σε ποσοστό 0,10% επί της καθαρής αξίας, κράτηση χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% 
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση 
που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Καλλιθέας. 
Οι τιμές  περιλαμβάνουν τα πεδία Φ.Π.Α. (μόνο στο έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας)     

Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές και η συνολική τιμή 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα 
εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα 
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με 
αυτές   πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος   προσφοράς 
ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της. 

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στο Δήμο, περιπτώσεις μείωσης 
τιμών μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Παρόμοιες ανακοινώσεις μετά την υποβολή των 
προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές. 

Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να 
λάβει ο υποψήφιος ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν προκύψουν παράγοντες 
τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία συμπληρωματική 
δαπάνη.  

ΣΣ: Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα συμπληρωθούν οι τιμές (καθαρή αξία) χωρίς ΦΠΑ. 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή 
προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση 
του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην 
παρούσα Διακήρυξη (ενδεικτικό προϋπολογισμό) για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

 
Άρθρο 14: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 
14.1   Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης σε ποσοστό (πέντε) 5 επί τοις %  της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α  
( άρθρο 157 παρ.  1β του Ν. 4281/2014). 
14.2   Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 6 της παρούσας 

όροι,  εκτός του ποσοστού και του χρόνου ισχύος. 
14.3  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. 
14.4  Αν ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, η εγγύηση καλής εκτέλεσης είναι κοινή για όλα τα 

κοινοπρακτούντα μέλη (άρθρο 69 παρ. 2 του Π.Δ. 28/80). 
14.5  Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους νόμους της τέχνης και της επιστήμης και τα 

ανταλλακτικά θα είναι αρίστης ποιότητας. 
14.6   Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών να στέλνει 

αυτά κατά την κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους 
χαρακτηριστικών, με δαπάνη του Αναδόχου . 
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Άρθρο 15: Γλώσσα σύνταξης προσφορών 
 

Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα. 
 
 

Άρθρο 16: Τρόπος Πληρωμής 
 

Ο τρόπος αμοιβής του/των αναδόχου/αναδόχων ορίζεται ως εξής: 
Θα γίνει 100% μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων, με την έκδοση πιστοποίησης από τον 
αρμόδιο υπάλληλο (επιβλέποντα) της αρμόδιας Υπηρεσίας, την προσκόμιση τιμολογίου και την 
καταβολή των κρατήσεων από τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του/των 
ανάδοχου/αναδόχων εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας 
πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.  

 
 

Άρθρο 17: Συμβατικά στοιχεία 
 
Στη σύμβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα στοιχεία της, τα ακόλουθα 
συμβατικά τεύχη: 

 Η Διακήρυξη 

 Το τιμολόγιο προσφοράς 

 Η συνολική προσφορά του αναδόχου με όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία 

 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
 

Άρθρο 18: Αυξομειώσεις ποσοτήτων 
 

Εάν κατά την εκτέλεση της σύμβασης παρουσιασθεί ανάγκη να μεταβληθούν (προς τα πάνω ή 
προς τα κάτω) οι συμβατικές ποσότητες των υπηρεσιών συντάσσεται συγκριτικός πίνακας, με τον 
οποίο προσδιορίζονται οι αναγκαίες μεταβολές των ποσοτήτων και των αντίστοιχων δαπανών. 
Ο συγκριτικός πίνακας συντάσσεται από τον επιβλέποντα και θεωρείται από τον προϊστάμενο της 
Υπηρεσίας, προσυπογράφεται δε και από τον ανάδοχο και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Απαγορεύεται να γίνει με το συγκριτικό πίνακα επέκταση της υπηρεσίας εκτός του συμβατικού της 
αντικειμένου (να προστεθούν δηλαδή και άλλα είδη, διαφορετικά εκείνων που προβλέπει η 
σύμβαση και η διακήρυξη) και να αυξηθεί πάνω από 50% το συνολικό συμβατικό ποσό (άρθρο 41 
παρ. 3 Π.Δ. 28/80). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την υπηρεσία, μόνο εφόσον η αύξηση ή η μείωση που 
προκαλείται με το συγκριτικό πίνακα δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αρχικού συμβατικού ποσού. 
Αν η μεταβολή είναι μεγαλύτερη, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της στο όριο αυτό 
(άρθρο 41 παρ.4 & 5 Π.Δ. 28/80).  
 

 
Άρθρο 19 : Διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσίας 

 
 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος και τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 
 
 
             Άρθρο  20: Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις 
 
1.  Μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. 
2. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 
στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν 
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της 
Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για 
θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε 
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περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται 
υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η 
παρούσα Διακήρυξη, μετά των τευχών που τη συνοδεύουν εφαρμοζομένων επίσης 
συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 
3. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει για 
υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του κατά μελέτη συμβατικού τιμήματος 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
4. Αν περάσει η προθεσμία των  δέκα  (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να 
υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, 
εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ του 
Δήμου Καλλιθέας η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο Δήμος Καλλιθέας αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά 
κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά 
κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Δήμου Καλλιθέας. 
5. Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση, 
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε 
δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων 
υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
6. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή της υπηρεσίας, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας . 
7. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών 
στο πλαίσιο της Διακήρυξης και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. 
8. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στην 
επόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της παρεχόμενης υπηρεσίας και 
τουλάχιστον τα εξής: 
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης. 
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
γ) Το αντικείμενο της κατακυρωθείσης υπηρεσίας. 
δ) Την τιμή αναλυτικά. 
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης της υπηρεσίας. 
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 
ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
ι) Τον τρόπο πληρωμής. 
ια) Τις διατάξεις εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας. 
ιγ) Την παραλαβή αυτής. 
 
Η Σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με την παρούσα Διακήρυξη και τα λοιπά 
τεύχη που τη συνοδεύουν. 
Η Σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο ή από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο στον οποίο έχει 
εκχωρηθεί το σχετικό δικαίωμα υπογραφής. 
Επαναλαμβάνουμε ότι η Σύμβαση της παρεχόμενης υπηρεσίας τροποποιείται όταν τούτο 
προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του  αρμόδιου οργάνου και ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ 
ΕΝΕΧΥΡΙΑΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ. 
Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά όλες οι εργασίες. 
β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
γ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
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Άρθρο 21 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην 
ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην 
Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα 
απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω 
προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης.                              

                                          Άρθρο 22:ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την προσκόμιση του 
οχήματος στο συνεργείο με την εντολή επιθεώρησης, όπως υποβάλλει γραπτώς στο Δήμο 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, με αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή της 
απαιτουμένης συντηρήσεως αυτού, καθώς και των απαιτουμένων ανταλλακτικών και εκτίμηση της 
απαιτουμένης δαπάνης. Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο από 
τον επιβλέποντα της σύμβασης και έγκριση από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την επισκευή ή 
συντήρηση.  

Κατόπιν της έγκρισης του ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ επισκευάζεται το 
αυτοκίνητο και συντάσσεται  ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, με αναλυτική περιγραφή της 
βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της γενομένης συντηρήσεως αυτού, καθώς και των ανταλλακτικών 
που χρησιμοποιήθηκαν με την τελική δαπάνη. Το Δελτίο τούτο αποτελεί την αφετηρία για την 
σύνταξη από την αρμόδια Επιτροπή του Πρακτικού παραλαβής της εργασίας. 

Η λεπτομερής εξειδίκευση της όλης διαδικασίας περιέχεται στο τεύχος της Τεχνικής 
Περιγραφής και αποτυπώνεται στα συνημμένα σε αυτό υποδείγματα 1 έως 4. 

 
 

Άρθρο 23: Δημοσίευση 
 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και θα 
δημοσιευτεί: 

 Στο Φ.Ε.Κ. 

 Σε δύο (2) εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες 

 Σε δύο (2) μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων 

 Σε μία (1) εφημερίδα δημοπρασιών 

 Στην ιστοσελίδα του Δήμου 

 Στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 Στον ιστότοπο ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

 Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και 
επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων Δήμου Καλλιθέας»  που 
έχουν ως εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ              ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ              
ΔΗΜΟΣ   ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ      ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής  
 

Η παρούσα αφορά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης, σε εξωτερικά συνεργεία, 
συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων ανταλλακτικών των μεταφορικών μέσων, 
υπερκατασκευών και μηχανημάτων έργων του Δήμου. 

Ο Δήμος έχει στην κατοχή του ενενήντα δύο  (92) συνολικά οχήματα - μηχανήματα 
στα οποία συμπεριλαμβάνονται απορριμματοφόρα, φορτηγά, μηχανήματα έργων, επιβατικά, 
μοτοποδήλατα κ.λ.π (βλ. Παράρτημα Α΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ). Σε ότι αφορά στους αριθμούς πλαισίου των οχημάτων, αυτοί δίδονται για τον 
ακριβή προσδιορισμό των μοντέλων. 

Η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης - επισκευής μετά των απαραίτητων 
ανταλλακτικών κρίνεται αναγκαία αφού η σωστή και ασφαλής λειτουργία του στόλου των 
οχημάτων –μηχανημάτων έργων είναι προϋπόθεση για την εκτέλεση από πλευράς Δήμου 
ζωτικής σημασίας έργου για τη λειτουργία της πόλης. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 450.180,00 € 
(συμπεριλαμβανόμενου και του Φ.Π.Α. 23%). 
 
Άρθρο 2ο : Νομοθετικό πλαίσιο 
 

Η εργασία συντήρησης και επισκευής των μεταφορικών και μηχανημάτων έργων  μέσων 
διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις: 

 του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 

 τις Εγκ. Υπ. Οικονομικών Σ.2144/192/ΠΟΛ 215/87 και 1118148/936/0015/Εγκ. 
3/92 

 την με αρ. 3373/390/1975 Απόφαση του Υπ. Προεδρίας σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του Π.Δ. 28/1980 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού 
διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας  καυσίμων 
& λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. 

 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του Ν. 
3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης 

 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 

 του Ν.3548/07 (Φ.Ε.Κ. 68Α΄/20-03-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

 τις διατάξεις του άρθρου 7 & 9 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ.11389/1993) σχετικά με τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής στους διαγωνισμούς που διενεργούνται με το Ν.2286/95, 
σχετική εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.788040/5-11-92. 

 την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών 

 του N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική  
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 

 τη μελέτη της  Υπηρεσίας του Δήμου  
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 Την 192/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της υπηρεσίας με ανοικτό διαγωνισμό 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Συμβατικά στοιχεία  

 

 Η Διακήρυξη 

 Η συνολική προσφορά του αναδόχου με όλα τα σχετικά στοιχεία 

 Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης 

 Η Τεχνική Περιγραφή 

 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: Τρόπος Επιλογής αναδόχου 

 
 Ο ανάδοχος θα επιλεγεί δια διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες 
νομοθετικές διατάξεις  (Άρθρο 2 της παρούσης) με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά. 
  
 
Άρθρο 5ο :Επισκευές 

 
Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά 
τη χρονική περίοδο 2015-2016 και οι οποίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για 
την αποπεράτωσή τους, καθώς και όποιες άλλες δευτερεύουσες εργασίες τυχόν προκύψουν 
και δεν μπορούν να προβλεφθούν αφορούν: 
 
Έλεγχο και συντήρηση 
- κινητήρα 
- κιβώτιο ταχυτήτων 
- συμπλέκτη 
- αναρτήσεις (σούστες , αποσβεστήρες κραδασμών) 
- φρένα 
- εμπρόσθιο σύστημα-σύστημα διεύθυνσης 
- αεροσυμπιεστές 
- διαφορικό 
- μίζα- δυναμό- ηλεκτρικά κυκλώματα 
- καμπίνα χώρου επιβατών 
- σύστημα κλιματισμού – θέρμανσης  
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθούν τα αμαξοστάσια του 
Δήμου και σε συνεννόηση με την Υπηρεσία να εξετάσουν το προαναφερόμενο προς 
συντήρηση η επισκευή υλικό, να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για το είδος και τον τύπο των 
οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων και της συντήρησης που αυτά απαιτούν. 

Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των 
προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα 
πραγματοποιήσουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου. 

Τα χρησιμοποιούμενα από τους διαγωνιζόμενους ανταλλακτικά που προορίζονται για 
τη συντήρηση των μηχανικών μερών των οχημάτων θα είναι γνήσια των εργοστασίων 
κατασκευής των αντιστοίχων μερών ή εγκεκριμένα από τους αντίστοιχους κατασκευαστές . 

Ο τιμοκατάλογος ανταλλακτικών καθώς και το τιμοκατάλογος του κάθε είδους 
εργασιών συντήρησης και επισκευής που θα χρησιμοποιηθεί σαν βάση αναφοράς για την 
τιμολόγηση των εργασιών της σύμβασης θα είναι ο επίσημος τιμοκατάλογος του 
κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου / εισαγωγέα κατά περίπτωση για την κάθε 
ομάδα του προϋπολογισμού. 

Μη γνήσια ανταλλακτικά που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή και 
ανταλλακτικά που δεν αναφέρονται με την ονομασία του κατασκευαστή και δεν 
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χαρακτηρίζονται με την αντίστοιχη κωδικοποίηση, απορρίπτονται. 
Όσο φορά στις εργασίες συντήρησης, αυτές θα είναι οι προβλεπόμενες από τα 

εγχειρίδια του κατασκευαστή, θα περιγράφονται λεπτομερώς, θα είναι αρίστης ποιότητος 
σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και πλήρεις, άσχετα αν στην βασική ομαδοποίηση 
που δίδεται παραπάνω απουσιάζουν κατά περίπτωση κάποιες ειδικές εργασίες ανά είδος 
οχήματος ή υπάρχουν εργασίες οι οποίες δεν απαιτούνται σε κάποια άλλα είδη οχημάτων, 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μακροζωία και αξιοπιστία του επισκευαζόμενου μέρους .Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει τον Δήμο με όποιο ανταλλακτικό του ζητηθεί 
από την αντίστοιχη ομάδα που αντιπροσωπεύει . 

Ο ανάδοχος με δήλωσή του η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του, θα δέχεται 
τον έλεγχο στο συνεργείο του από την Υπηρεσία όποτε αυτή θεωρεί ότι είναι αναγκαίο. 

Τέλος, ο Δήμος δεν δεσμεύεται όσον αφορά τον αριθμό των συντηρήσεων και 
επισκευών που θα προκύψουν για ένα έτος (1) από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο Σύμβαση 

 
Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) 
ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, προς υπογραφή της σύμβασης και να 
καταθέσει την κατά το άρθρο 14 της Διακήρυξης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να 
υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της  

κατά προϋπολογισμό συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και μη συνυπολογιζομένης της 
επιτευχθείσας έκπτωσης κατά τη δημοπρασία. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας 
μετά την οριστική παραλαβή των επισκευασμένων μηχανικών μερών και τη λήξη της 
εγγύησης καλής λειτουργίας η οποία τα συνοδεύει. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο Εγγύηση καλής λειτουργίας 

 
Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή 

των επισκευών μετά ανταλλακτικών, ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε δώδεκα (12) μήνες. Κάθε 
βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των δώδεκα 
(12) μηνών οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και 
σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει 
να επανορθώνεται με την άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού το 
συντομότερο από της ειδοποίησης της Υπηρεσίας.  

Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες 
κυρώσεις. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο Παραλαβή και παράδοση εργασιών – ανταλλακτικών – Χρόνος 
παράδοσης αυτών 

 
Η παραλαβή των επισκευασμένων μερών ή και των απαιτούμενων ανταλλακτικών 

θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και μετά από δοκιμές και έλεγχο 
αυτών κατά την κρίση της. 
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Η προθεσμία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με 
την Υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο Τρόπος πληρωμής 

 
Η προσφερθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη 

τη διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται και σε 
καμία αναθεώρηση. 

Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται με τις διαδικασίες που 
διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ μετά από κάθε παραλαβή επισκευής ή συντήρησης κατά τη 
διαδικασία που αναφέρεται στη τεχνική περιγραφή. 

Στην περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς 
την ποιότητα της επισκευής και τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά, θα καταβάλλεται 
στον ανάδοχο η αξία του εκάστοτε τιμολογίου. 

Ο Δήμος δύναται μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον ανάδοχο 
σε συνεργασία με την οριζόμενη από το Δήμο αρμόδια Επιτροπή και την προσφορά του 
αναδόχου για την επισκευή – συντήρηση μετά ή άνευ ανταλλακτικών, να αποφασίσει την μη 

αποκατάσταση της βλάβης και απλώς να καταβάλει στον ανάδοχο την αξία της εργασίας του 
έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης αφού ο ανάδοχος παραδώσει στο Δήμο το ελεγμένο 
μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο : Ποιότητα υλικών. 

 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους νόμους της τέχνης και της επιστήμης 

και τα ανταλλακτικά θα είναι αρίστης ποιότητας. 
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών να στέλνει 
αυτά κατά την κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους 
χαρακτηριστικών, με δαπάνη του Αναδόχου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση ανάδοχου - Παράταση εργασιών 

 
Για κάθε μέρα υπέρβασης της τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας παράδοσης 

ορίζεται ποινική ρήτρα (50 ΕΥΡΩ) η οποία επιβάλλεται στον ανάδοχο με απόφαση 
Δημάρχου μετά από αιτιολογημένη έκθεση της Υπηρεσίας. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις 

σχετικές συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80 . 

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν εκτέλεσε, 

παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας , σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 7 του 

Π.Δ. 28/80 . 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο : Φόροι-τέλη 

 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται βάσει των κειμένων διατάξεων, με όλους τους φόρους, τα 

τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ      

ΔΗΜΟΣ   ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ      ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 Η παρούσα μελέτη αφορά την συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων και 
μηχανημάτων έργων του Δήμου Καλλιθέας.  

Ο Δήμος έχει στην κατοχή του ενενήντα δύο (92) συνολικά οχήματα - μηχανήματα 
στα οποία συμπεριλαμβάνονται απορριμματοφόρα, φορτηγά, μηχανήματα έργων, επιβατικά, 
μοτοποδήλατα , κ. λ. π. (βλ. Παράρτημα Α΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ).  
Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης - επισκευής κρίνεται αναγκαία και επιτακτική καθώς η 

σωστή και ασφαλής λειτουργία του στόλου των οχημάτων –μηχανημάτων έργων κ.λ.π., είναι 
προϋπόθεση για την εκτέλεση ζωτικής σημασίας έργου για τη λειτουργία της πόλης. 

Ο Δήμος σήμερα διαθέτει δικό του συνεργείο και ένα σημαντικό μέρος των κοινών 
εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων – μηχανημάτων  ή υπερκατασκευών 
μετά των απαιτούμενων ανταλλακτικών γίνεται σ’ αυτό. 

Η μετάβαση των οχημάτων-μηχανημάτων,  σε εξωτερικά συνεργεία, κρίνεται ωστόσο 
επιτακτική για τους εξής λόγους: Εξειδίκευση στο επισκευαστικό αντικείμενο, έλλειψη 
υλικοτεχνικής (διαγνωστική μονάδα) υποδομής στο Δημοτικό Συνεργείο, μεγάλες ελλείψεις 
στο τεχνικό προσωπικό και αναγκαιότητα άμεσης και γρήγορης αποκατάστασης της βλάβης. 
          Επισημάνεται επίσης ότι: α) Λόγω των εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών, η άμεση 
και γρήγορη επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων που εκτελούν κοινωφελές έργο είναι 
απαραίτητη και β) Λόγω των συχνών έκτακτων περιστατικών (απρόβλεπτες βλάβες), 
ακινητοποίηση των οχημάτων επί του οδοστρώματος, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να 
παρέχουν επί 24ώρου βάσεως δυνατότητα για επιτόπιες εργασίες ή μεταφορά των οχημάτων 
(αδαπάνως για τον Δήμο )στον χώρο τους. 

Τα μεταφορικά μέσα – μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής και ως 
εκ τούτου χρειάζονται κατά την συντήρηση και επισκευή τους, πέραν της εξειδίκευσης και 
της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής τα αντίστοιχα και ανάλογα για κάθε περίπτωση 
ανταλλακτικά, τα οποία θα ταιριάζουν αποκλειστικά στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος – 
μηχανήματος - υπερκατασκευή. 

Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι 
εκτέλεσης των εργασιών και τοποθέτησης ανταλλακτικών, όπου κρίνεται σκόπιμο,  να είναι 
όσο το δυνατόν μικροί. 

Τα ανταλλακτικά που προσφέρονται προς τοποθέτηση πρέπει να είναι τα κατάλληλα 
για το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται, με έμφαση στην προέλευση τους όσον αφορά 
στο αν είναι τα γνήσια τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής. 

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος θα δεχθεί τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνονται 
από τα εργοστάσια κατασκευής των αντίστοιχων οχημάτων - μηχανημάτων ή 
υπερκατασκευών. Απορρίπτονται ανταλλακτικά ιμιτασιόν και ανταλλακτικά που δεν είναι 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχημάτων –

μηχανημάτων - υπερκατασκευών. 
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης ότι δεν 

ικανοποιούνται κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον 
προμηθευτή έκπτωτο. 

Ο συμβατικός χρόνος των εκτελούμενων εργασιών, αρχίζει με την υπογραφή της 
σύμβασης και είναι ετήσιος. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη 
σύμβαση μέχρι της απορροφήσεως όλου του κονδυλίου του ενδεικτικού προϋπολογισμού, 
ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών και μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη για την 
περίοδο 2015-2016, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων - μηχανημάτων – υπερκατασκευών ή 
για ορισμένες κατηγορίες με τους ίδιους όρους και με τις αυτές τιμές. 
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Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των 
προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα 
πραγματοποιήσουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν 
στους τύπους των υπερκατασκευών και τους μηχανισμούς που αυτές φέρουν και στα 
προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν. 

Οι Ανάδοχοι δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς 
επισκευή μερών, στη διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση για τη λήψη απόφασης για την 
επισκευή, στην εφαρμογή επανασυναρμολόγησης των προς επισκευή μερών και γενικά στην 
επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση, τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Οι προτεινόμενες 
λύσεις αποκατάστασης των βλαβών θα εκτελούνται όπως αυτές προβλέπονται από τα 
τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή και για την υλοποίησή τους θα ακολουθείται η εξής 
διαδικασία. 

 Κατ΄ αρχήν θα εκδίδεται από την Υπηρεσία ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ    
(βλ. Υ1) με συνοπτική περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούμενης συντήρησης και 
εκτίμηση των απαραίτητων ανταλλακτικών. 

 Μετά την επιθεώρηση ο ανάδοχος θα συντάσσει ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ (βλ. Υ2) στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι απαιτούμενες 
εργασίες καθώς και τα απαραίτητα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα με τις αντίστοιχες 

δαπάνες τους. 
 
 

  Σημειώνεται ότι οι δαπάνες των εργασιών ή ανταλλακτικών θα είναι εκείνες των 
επίσημων τιμοκαταλόγων εργασιών ή ανταλλακτικών, του κατασκευαστή ή του επίσημου 
αντιπροσώπου του οχήματος / υπερκατασκευής ή μηχανήματος, μειωμένες κατά την 
έκπτωση της δημοπρασίας. Εάν υπάρχουν εργασίες που δεν περιέχονται στον κατά τα 
παραπάνω επίσημο τιμοκατάλογο εργασιών αυτές θα τιμολογούνται με την συμβατική 
τιμή της εργατοώρας (δηλ.  μειωμένης κατά την έκπτωση) με βάση τον αριθμό των 
εργατοωρών που δίδονται από τους πίνακες ή τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή ή 
αντιπροσώπου για την εκτέλεση τους.  Επίσης εάν υπάρξουν εργασίες για την εκτέλεση 
των οποίων δεν δίδονται αποδόσεις σε εργατοώρες από τον κατασκευαστή ή τον επίσημο 
αντιπρόσωπο αυτές θα τιμολογούνται με βάση τις ώρες εργασίας που θα συμφωνούνται 
από κοινού με τον ανάδοχο και το Δήμο. 
  Τέλος σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά ή που για 
την προμήθειά τους απαιτούνται μακροχρόνιες διαδικασίες παραγγελίας τους στο 
εξωτερικό είναι δυνατόν να συμφωνηθεί η χρήση ανταλλακτικών εφάμιλλης ποιότητας. 
Στην περίπτωση αυτή όμως η τιμή αναφοράς, επί της οποίας θα εφαρμοσθεί η έκπτωση 
του διαγωνισμού, θα είναι εκείνη του επίσημου τιμοκαταλόγου του κατασκευαστή τους ή 
εισαγωγέα τους. 

 Μόνο μετά την έγκριση του Δελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης και της δαπάνης του που θα 
γίνεται ύστερα από επιβεβαίωση και τυχόν διόρθωση τόσο για τις τιμές των επί μέρους 
εργασιών και ανταλλακτικών όσο και για τις απαιτούμενες εργατοώρες όπως αυτές 
προκύπτουν από τους επίσημους καταλόγους του κατά περίπτωση κατασκευαστή ή 
αντιπροσώπου / εισαγωγέα ή τέλος την ανάδοχη του προτεινόμενου αριθμού εργατοωρών 
για την εξαιρετική και μόνο περίπτωση που δεν προκύπτουν διαφορετικά ο ανάδοχος θα 
μπορεί να προχωρήσει στις εργασίες συντήρησης ή επισκευής. Μετά δε την ολοκλήρωσή 
τους θα συντάσσει το ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (βλ. Υ3) όπου θα βεβαιώνει την 
καλή εκτέλεση των γενομένων επισκευαστικών εργασιών ή εργασιών συντήρησης και την 

τοποθέτηση των συγκεκριμένων ανταλλακτικών. Το Δελτίο θα περιλαμβάνει κατά πλήρη 
και αναλυτικό τρόπο όλες τις εργασίες, τα ανταλλακτικά καθώς και την τελική δαπάνη 
τους με βάση επίσημα παραστατικά. 

 Τέλος η συντήρηση ή επισκευή ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 
αρμόδιας επιτροπής του Δήμου περί της ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
(βλ. Υ4) με το οποίο βεβαιώνεται, κατόπιν επί τόπου ελέγχου και δοκιμών, η 
πραγματοποίηση των συγκεκριμένων εργασιών, η χρήση των ανταλλακτικών, η 
ικανοποίηση των όρων της σύμβασης και τέλος η καταλληλότητά του για την περαιτέρω 
κυκλοφορία του. 
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  Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας είναι υποχρεωτική για την πληρωμή του 
αναδόχου. 
   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου (οδός Ελ. 
Βενιζέλου 270, Καλλιθέα ) και σε συνεννόηση με την Υπηρεσία να εξετάσουν τα μεταφορικά 
μέσα -μηχανήματα έργων - υπερκατασκευές και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά. 

Οι αριθμοί πλαισίου και το εργοστάσιο κατασκευής οι οποίοι αναγράφονται στον 
πίνακα που ακολουθεί (βλ. Παράρτημα Α΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) δίδονται για τον προσδιορισμό των τύπων των οχημάτων -μηχανημάτων και 
αποτελούν το κυριότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών. 

Οι εργασίες θα εκτελούνται και θα παραδίδονται σταδιακά σύμφωνα με τις ανάγκες 
του Δήμου και μόνο κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας που θα προκύπτει μετά από 
βλάβη ή προληπτική συντήρηση του κάθε οχήματος. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού 
αν δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε ανταλλακτικά ή εργασίες. Οι σχετικές πιστώσεις 
αναγράφονται στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2015 επί τη βάσει των 
πραγματοποιηθεισών δαπανών κατά τα προηγούμενα έτη και τυχόν ειδικών προβλέψεων. 
 
 
Εργασίες- Ανταλλακτικά 
 
Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά που θα τοποθετηθούν στα οχήματα-μηχανήματα-
υπερκατασκευές, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου 
κατασκευής του κάθε οχήματος- μηχανήματος - υπερκατασκευής μπορεί όμως, όταν 
παραστεί ανάγκη να γίνονται δεκτά από την επιτροπή παραλαβής και αυτά της εφάμιλλης 
ποιότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1400/2002 (ή του αναθεωρημένου 
461/2010), άριστης ποιότητος (όχι διαλογής): 
 
Ορισμός γνήσιου ανταλλακτικού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13 
παράγραφος κ.: «γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με τα συστατικά 
που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του αυτοκινήτου οχήματος και τα οποία 
παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο 
κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήματος για την παραγωγή συστατικών μερών ή 
ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο. 
 
Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής με τα 
εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι πρόκειται για 
γνήσια ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα 
μέρη είναι εφάμιλλης ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
συναρμολόγηση του οικείου αυτοκινήτου οχήματος και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήματος. 
 
Ορισμός ανταλλακτικού εφάμιλλης ποιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1400/2002 σελ.13 παράγραφος κα.: «ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας»: μόνον τα 
ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με τα συστατικά 
μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχημάτων. 

 
 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑNΗΜΑΤΩΝ κ.λ.π. 
 
Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά για τα οχήματα -μηχανήματα του Δήμου θα πρέπει να 
καλύπτουν όλα τα επιμέρους μηχανικά υποσυστήματα τους όπως αυτά προκύπτουν από τον 
κατασκευαστή .Έκαστος Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει τον Δήμο με οποιοδήποτε 
ανταλλακτικό του ζητηθεί της αντίστοιχης ομάδος που αντιπροσωπεύει .  
Τα κυριότερα μηχανικά υποσυστήματα και τα σχετικά ανταλλακτικά, ενδεικτικά είναι: 
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1. Κινητήρας 
Καπάκι 
Δακτυλίδια 
μπιέλες 
πείροι 
Χιτώνια 
Κουζινέτα εκκεντροφόρου 
Οδηγοί βαλβίδων 
Έδρες βαλβίδων 
Φλάντζες, τσιμούχες 
Ελατήρια 
Αντλία πετρελαίου / βενζίνης 
Αντλία νερού 
Ακροφύσια ψεκασμού 
Υπερσυμπιεστή 
Φίλτρα λαδιού 
Φίλτρα αέρα 
Φίλτρα καυσίμου 
 
2. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων /Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 
Φουρκέτες 
Συγχρονιζέ 
Ρουλεμάν 
Γρανάζια 
Φλάντζες 
Τσιμούχες 
Πρωτεύων άξονας κομπλέ 
Δευτερεύων άξονας κομπλέ 
Σταυροί ταχυτήτων 
Σταθερά ταχυτήτων κλπ 
 
3. Συμπλέκτης 

Άνω τρόμπα συμπλέκτη 
Κάτω τρόμπα συμπλέκτη 
Σετ δίσκου πλατώ-ρουλεμάν 
Ζεύγη φερμουίτ 
Δίσκος 
Πλατώ 
Φυσούνα 
 
4. Σύστημα αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών) 
αμορτισέρ 
σούστες 
μπρακέτα 
σινεμπλόκ 
κόντρες κλπ. 
 

5. Σύστημα πέδησης 
Υλικά δικτύου αέρος 
Κεντρική βαλβίδα 
Φυσούνες τροχών 
Ρεγουλατόροι φρένων 
Ταμπούρα 
Σιαγώνες φερμουίτ 
Δισκόπλακες  
ρουλεμάν τροχών - μουαγιέ 
τσιμούχες – δαχτυλίδια. 

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

 
6. Εμπρόσθιο σύστημα 
ακραξώνιο 
πείρος ακραξωνίου 
ρουλεμάν πείρων ακραξωνίων 
ρουλεμάν μουαγιέ 
τσιμούχες μουαγιέ 
ροδέλες συνθετικές 
ροδέλες μεταλλικές 
γλύστρες - κουζινέτα 
τάπες πει ρόδακτυλίων 
γρασσαδοράκια 
Ακρόμπαρα μικρής - μεγάλης μπάρας 
Μηχανισμός διεύθυνσης 
Υδραυλική αντλία τιμονιού 
Μαρκούτσι πιέσεως 
 
7. Αεροσυμπιεστής 
στρόφαλος 
ρουλεμάν 
ελατήρια κοφλέρ, σετ 
δακτυλίδια 
μπιέλες 
σετ ελατήρια 
σετ φλάντζες 
σκάστρα κοφλέρ 
σετ φλάντζες κοφλέρ 
σετ ελατήρια κοφλέρ 
βαλβίδα κοφλέρ 
χιτώνιο κοφλέρ 
φίλτρα 
 

8. Διαφορικό 
Πηνίο κορώνα ρουλεμάν 
Μειωτήρες - ημιαξονίων 
Φλάντζες, τσιμούχες κλπ 
 
9. Μίζα 
Μίζα κομπλέ 
Δακτυλίδια μίζας 
"Καρβουνάκια" μίζας 
Αυτόματος μίζας 
Μπουτόν μίζας 
 
10. Δυναμό 
Δυναμό κομπλέ 
Δακτυλίδια δυναμό 

Αυτόματος δυναμό 
Ρουλεμάν δυναμό 
Πηνείο δυναμό  
 
11. Καμπίνα 
Αμορτισέρ κουβουκλίου 
Μπουκάλα ανύψωσης 
Αντλία ανύψωσης 
Ταπετσαρία (οροφής, θυρών -πίσω μέρους καμπίνας) 
Πάτωμα καμπίνας 
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Σύστημα άρθρωσης καμπίνας στο σασί 
Καθίσματα αέρος 
Αφρολέξ, τελάρα, ελατήρια και ταπετσαρία 
Μηχανισμοί βάσης καθίσματος 
Εμπρόσθιοι υαλοπίνακες 
Υαλοπίνακες παραθύρων 
Αρθρώσεις θυρών. 
Μηχανισμοί ανύψωσης παραθύρων 
Μηχανισμοί ασφάλισης θυρών 
Καθρέπτες 
Βάση καθρέπτη 
Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων 
Τσιμούχες για στεγανοποίηση κλπ. 
Διακόπτης τιμονιού 
Λάμπες ιωδίου 24V/H3 
Κόρνα 
Κάλυμμα φανού πλαστικό εμπρόσθιο 
Κάλυμμα φανού πλαστικό οπίσθιο 
Φανός κομπλέ εμπρόσθιος 
Φανός κομπλέ οπίσθιος 
Διακόπτης αλάρμ 
 
 
 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

 
Οι προσφερόμενες εργασίες για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου θα πρέπει να 

καλύπτουν όλα τα επιμέρους μηχανικά υποσυστήματα τους όπως αυτά προκύπτουν από τον 
κατασκευαστή. 

Οι βασικές εργασίες συντήρησης (τακτικό service) κυρίως περιλαμβάνουν έλεγχο και 
ρύθμιση φρένων, έλεγχο μπροστινού συστήματος, αλλαγή λαδιών, φίλτρο λαδιού, φίλτρο 
αέρος, φίλτρο πετρελαίου, έλεγχο φώτων, ρύθμιση βαλβίδων, αλλαγή βαλβολίνης κ.λ.π. 

Οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής και οι οποίες πιθανόν 
να προκύψουν, δίδονται ενδεικτικά ομαδοποιημένες παρακάτω: 
 
1 .Επισκευή και συντήρηση κινητήρα 
Ρεκτιφιέ στροφάλου 
Εφαρμογή κουζινέτων 
Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 
Πλάνισμα καπακιού 
Πλάνισμα κορμού κινητήρα 
Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων 
Αντικατάσταση χιτωνίων 
Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 
Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 
Αλλαγή εδρών βαλβίδων 
Φλάντζες τσιμούχες 
Ελατήρια 

Ρύθμιση βαλβίδων 
Αλλαγή αντλίας νερού 
Έλεγχος - επισκευή αντλίας καυσίμου 
Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 
Επισκευή υπερσυμπιεστή 
Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου 
Έλεγχος καυσαερίων 
Αποσυναρμολόγηση - συναρμολόγηση 
βαφή κινητήρα. 
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2. Επισκευή και συντήρηση κιβωτίου ταχυτήτων (μηχανικών / αυτόματων) 
Αλλαγή φουρκέτες 
Αλλαγή συγχρόνιζε 
Αλλαγή ρουλεμάν 
Αλλαγή γραναζιών 
Επισκευή αργό γρήγορο 
Φλάντζες τσιμούχες 
Πρωτεύων άξονας κομπλε 
Δευτερεύων άξονας κομπλέ 
Σταυροί ταχυτήτων 
Σταθερά ταχυτήτων 
 
 
3. Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη 
επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 
επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 
αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 
ζεύγη φερμουίτ 
Αντικατάσταση ή επισκευή δίσκου 
Αντικατάσταση ή επισκευή πλατώ 
Αλλαγή φυσούνας 
 
 
4. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες , αποσβεστήρες κραδασμών) 
αλλαγή αμορτισέρ 
αλλαγή - επισκευή σούστες αλλαγή μπρακέτα 
αλλαγή σινεμπλόκ 
αλλαγή κόντρες κλπ. 
 
 
5. Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης 
έλεγχος δικτύου αέρος 
έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 
έλεγχος - αλλαγή φυσούνες τροχών 
έλεγχος - αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 
έλεγχος – αλλαγή ή τορνάρισμα ταμπούρων 
έλεγχος αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ 
έλεγχος – αλλαγή δισκόπλακων 
έλεγχος – αλλαγή τακάκια 
λίπανση - αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών - μουαγίέ 
τσιμούχες – δαχτυλίδια 
έλεγχος συστήματος Αντιεμπλοκής (ΑΒS) ,ρύθμιση και αντικατάσταση βαλβίδων 

 
 

6. Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος 
ακραξώνιο 
πείρος ακραξωνίου 

ρουλεμάν πείρων α κράξω νιων 
ρουλεμάν μουαγίέ 
τσιμούχες μουαγίέ 
ροδέλες 
ροδέλες μεταλλικές 
γλύστρες – κουζινέτα 
τάπες πειροδακτύλων 
γρασσαδοράκια 
αλλαγή ακρόμτταρα μικρής - μεγάλης μπάρας 
έλεγχος - επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης 
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έλεγχος - επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 
έλεγχος - αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 
 
 
 
7. Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών 
στρόφαλος 
ρουλεμάν 
ελατήρια κόφλερ , σετ 
δακτυλίδια 
μπιέλες 
σετ ελατήρια 
σετ φλάντζες 
σκάστρα 
σετ φλάντζες κόφλερ 
σετ ελατήρια κόφλερ 
βαλβίδα κόφλερ 
χιτώνιο 
φίλτρα 
 
 
8. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού 
επισκευή - αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν 
επισκευή - αντικατάσταση μειωτήρων - ημιαξονίων 
φλάντζες τσιμούχες 
 
 
9. Επισκευή και συντήρηση μίζας 
γενική επισκευή μίζας 
αλλαγή μίζας 
έλεγχος και επισκευή φωτισμού 
 
 
10. Επισκευή και συντήρηση δυναμό 
γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό - αυτομάτου 
αλλαγή δυναμό  
 
 
11. Επισκευή και συντήρηση καμπίνας 
αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 
αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 
έλεγχος - επισκευή - αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης 
αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 
αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους καμπίνας 
αντικατάσταση πατώματος καμπίνας 
επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί 
επισκευή καθισμάτων αέρος 

αλλαγή αφρολέξ , τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά περίπτωση 
επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 
αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα 
αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων 
επισκευή αρθρώσεων θυρών. 
Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων 
Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών 
τσιμούχες στεγανοποίηση 
Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες, πλαστικά μέρη. 
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ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μετά από αυτοψία να ενημερωθούν για την ποικιλία των 
υπερκατασκευών των οχημάτων του Δήμου.  
Τα προσφερόμενα προς τοποθέτηση ανταλλακτικά θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα 
επιμέρους μηχανικά υποσυστήματα όπως αυτά προκύπτουν από τον κατασκευαστή. 
Οι προσφερόμενες εργασίες θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα επιμέρους μηχανικά 
υποσυστήματα όπως αυτά προκύπτουν από τον κατασκευαστή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προμηθεύει τον Δήμο με ότι απαραίτητο υλικό ή ανταλλακτικό της υπερκατασκευής 
απαιτηθεί χωρίς την χρέωση εργασίας .  
 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ – ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ  
 
Εργασία διαφόρων επισκευών –συντηρήσεων μηχανολογικών μερών και συστημάτων 
πέδησης. 

Η συνολική αξία της εργασίας (για το σύνολο των οχημάτων/μηχανημάτων 
/υπερκατασκευών κ. λ. π.) ανέρχεται στο ποσόν των 460.389,00 €, εκ των οποίων 
86.089,00 € είναι το ΦΠΑ (23%) και θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του 2015 με στοιχεία: 

 

 Κ.Α 10.6263.0001 «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (επιβατικά)» 

 Κ.Α.20.6263.0001 «Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» 

 Κ.Α 20.6263.0002 «Συντήρηση & επισκευή μοτοποδήλατων» 

 Κ.Α 20.6264.0001 «Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχ/των» 

 Κ.Α 35.6263.0001 «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων» 

 Κ.Α 35.6264.0004 «Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχ/των» 
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Κύριο Αντικείμενο Εργασιών : CPV: 50000000 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 
 
 
 

Α/Α CPV ΤΙΤΛΟΣ 

1. 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

2. 50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για 
οχήματα και συναφή εξοπλισμό 

3. 50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων 
και παρεπόμενου εξοπλισμού 

4. 50111000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης στόλου οχημάτων 

5. 50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 

6. 50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων 

7. 50112110-7 Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων 

8. 50112111-4 Υπηρεσίες σφυρηλάτησης ελασμάτων 

9. 50112120-0 Υπηρεσίες αντικατάστασης παρμπρίζ 

10. 50112200-5 Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων 

11. 50114000-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 

12. 50114100-8 Υπηρεσίες επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων 

13. 50114200-9 Υπηρεσίες συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 

14. 50115000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών 

15. 50115100-5 Υπηρεσίες επισκευής μοτοσικλετών 

16. 50115200-6 Υπηρεσίες συντήρησης μοτοσικλετών 

17. 50116000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 

18. 50116100-2 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων 

19. 50116200-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων πέδησης οχημάτων 

20. 50116300-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κιβωτίων ταχυτήτων οχημάτων 

21. 50116400-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων μετάδοσης κίνησης 
οχημάτων 

22. 50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών 

23. 50116600-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του συστήματος εκκίνησης 

24. 50117000-8 Υπηρεσίες μετατροπής και αποκατάστασης οχημάτων 

25. 50117100-9 Υπηρεσίες μετατροπής οχημάτων 

26. 50117300-1 Υπηρεσίες συνολικής αποκατάστασης οχημάτων 

27. 50118100-6 Υπηρεσίες επισκευής βλαβών αυτοκινήτων 

28. 50118110-9 Υπηρεσίες απομάκρυνσης οχημάτων με γερανό 

29. 50118400-9 Υπηρεσίες επισκευής βλαβών μηχανοκίνητων οχημάτων 

30. 50118500-0 Υπηρεσίες επισκευής βλαβών μοτοσικλετών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

Α/Α ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΑΡΙΘ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΣ/ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ /ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ  

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1 ΚΗΥ 5547 KMHC51FP2U174879 ΗYUNDAI ACCENT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

2 ΚΗΥ 5532 KMHCG51FPYUO74529 HYUNDAI ACCENT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

3 ΚΗΥ 5548 VF7ZADE0000DE4480 CITROEN AX   G ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

4 ΚΗΥ 5551 KMHPM81CP2UO74238 ΗYUNDAI ΜΑΤΡΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

5 ΚΗΗ 1652 NLHCNH1AP7Z071044 HYUNDAI ACCENT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

6 ΚΗY 5525 KMHCG51FPYU009184 ΗYUNDAI L C ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

7 KHY 5568 YV1MS214252104918 VOLVO S 40 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

8 ΚΗΟ 3792 YB1E2CUAONB485273 VOLVO FL 6 ΦΟΡΤΗΓΟ  

9 ΚΗΟ 3793 YBIE2CUAINB485279 VOLVO FL6 4X2R ΦΟΡΤΗΓΟ  

10 ΚΗΥ 5595 WFOFXXBDFF7C74931 FORD TRANSIT SINGLE CHASSIS CAB 

350 M 

ΦΟΡΤΗΓΟ  

11 KHY 5646 YN2E4CCA71B286196 VOLVO FL E 4X2R ΦΟΡΤΗΓΟ  

12 ΚΗΗ 1703 YN2JL40A47IB451965 VOLVO FMFH 42R7.1 E4 2XK ΦΟΡΤΗΓΟ  

13 ΚΗΥ 5647 YN2E4CCA91B286202 VOLVO FL6 4X2R ΦΟΡΤΗΓΟ  

14 KHI 6120 YN2E4CAA54B371481 VOLVO FLH 4X2R ΦΟΡΤΗΓΟ  

15 KHI 6121 YN2E4CCA94B371478 VOLVO FLH 4X2R ΦΟΡΤΗΓΟ  

16 ΚΗΟ 3733 4900146349 VOLVO Μ 130 Μ11 ΦΟΡΤΗΓΟ  

17 ΚΗY 5729 ZCFA11D0002175833 FIAT- IVECO 150 E 18 ΦΟΡΤΗΓΟ  

18 ΚΗO 3728 4900146398 MAGIRUS 130 MII FK/82 ΦΟΡΤΗΓΟ  

19 ΚΗΗ 1726 SFAVXXBDVVM578504 FORD TRANSIT TRANSIT ΦΟΡΤΗΓΟ  

20 ΚΗY 5788 VSKDAVC23U0131594 NISSAN VANETTE GARGO ΦΟΡΤΗΓΟ  

21 ΚΗO 3732 KL62510027 ΗΙΝΟ KL 625-1980 ΦΟΡΤΗΓΟ  

22 ΚΗY 5632 VF1F400460500265 RENAULT  ΦΟΡΤΗΓΟ  

23 KHO 3701 UP720728759 DATSUN UP 720 ΦΟΡΤΗΓΟ  

24 ΚΗY 5633 VF1F402M5GO500599 RENAULT  ΦΟΡΤΗΓΟ  

25 ΚΗΟ 4271 VSKM131FTPA369773 NISSAN Μ 130.180 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

26 ΚΗΥ 5662 YN2E4CCA62B318699 VOLVO FL6 4X2R ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

27 KHY 5663 YN2E4CCA42B309175 VOLVO FL6 4X2R ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

28 KHI 6119 YN2J4CND64B370441 VOLVO FM 9 6X4R ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

29 KHI 6112 YN2J4CND24B369481 VOLVO FM 9 6X4R ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

30 KHI 6608 YN2JHN0D05A597042 VOLVO FM 9 6X4R ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

31 ΚΗΥ 5774 XLEP4X20004410222 SCANIA P94DB4X2 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 
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32 ΚΗΥ 5773 XLEP4X20004410249 SCANIA P94DB4X2 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

33 ΚΗY 5772 XLEP4X20004410216 SCANIA P94DB4X2 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

34 ΚΗΥ 5770 XLEP4X20004410228 SCANIA P94DB4X2 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

35 ΚΗΗ 5188 XLEP4X20004410246 SCANIA P94DB4X2 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

36 KHH 4366 WDB9525031L387427 MERCEDES 1824 Κ ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

37 KHH 1725 XLEP4X20005158431 SCANIA DB 4X2 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

38 ΚΗΗ 1814 ZCFA1LJ0202404956 IVECO A1LM01 (150E24) ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

39 ΚΗΗ 1813 ZCFA1LG0302497380 IVECO A1LM01 (150E24) ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

40 ΚΗΗ 5216 ZCFA1LG0302499223 IVECO A1LM01 (150E24) ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

41 ΚΗΙ 6692 WDB9525031L174233 MERCEDES G 18 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

42 KHH 1759 WDB9575411V216066 MERCEDES 1828 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

43 KHH 1761 WDB9575411V216249 MERCEDES 1828 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

44 KHH 1762 WDB9575411V216264 MERCEDES 1828 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

45 KHH 1760 WDB9575411V216253 MERCEDES 1828 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

46 ΚΗY 5626 WDB9525031K706300 MERCEDES 1823 K ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

47 KHY 5627 WDB9525031K706206 MERCEDES 1823 K ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

48 KHY 5628 WDB9525031K706500 MERCEDES 1823 K ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

49 ΚΗY 5629 WDB9525031K713730 MERCEDES 1823 K ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

50 ΚΗΥ 5630 WDB9525031K708585 MERCEDES 1823 K ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

51 ΚΗΟ 3791 YBIE2CUA4NB486104 VOLVO FL6 4X2R ΥΔΡΟΦΟΡΟ  

52 ΚΗΟ 3837 U5GMI2I6BEB302067 ΕΒRO M 125 ΥΔΡΟΦΟΡΟ  

53 ΚΗΟ 4472 VSKL80245NB353910 NISSAN BMS 204 (L80.09/2) ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ? 

54 ΜΕ 63958 VWAWDFTKOII5II301 NISSAN  ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΧΡΥΣΑΦΗΣ  

55 ΚΗΟ 3835 31835614782230 MERCEDES 1113 ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΡΑΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ  

56 ΜΕ 82597 VWAWETTK022-519517 NISSAN  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΚΑΔΩΝ 

MORO TEVEICO  

57 ΜΕ 107688 ZCFA1ED0202490955 IVECO  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΚΑΔΩΝ 

MORO TEVEICO  

58 ΜΕ 107687 ZCFA1ED0202490954 IVECO  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΚΑΔΩΝ 

MORO TEVEICO  

59 ΜΕ 77766 600/33873 IVECO  ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΣΑΡΩΘΡΟ 

JOHNSTON 

60 ME 128202 XLRAEL2700L436035 DAF-JOHNSTON L2EN3(LF220FA) ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΣΑΡΩΘΡΟ 

JOHNSTON 
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61 ME 55899 8068500605 HAKOTRAK- VW  ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΩΝ  

62 ME 56225 LHOO1736 THOMAS -KYBOTA  ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

63 ΜΕ 62456 JAF0274241 CASE  ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

64 ME 36186 3CX303514/P JCB  ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΩΝ  

65 Δ.Κ -55  INTERNATIONAL  ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΩΝ  

66 ME 94574 530411261 BOBCAT-KYBOTA  ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

67 ΜΕ 36182 3D-4/333736/P JCB  ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΩΝ  

68 ΚΗΟ 4281 ATM2T534361 PIAGGIO  ΤΡΙΚΥΚΛΟ  

69 ΚΗΟ 4280 ATM2T534431 PIAGGIO  ΤΡΙΚΥΚΛΟ  

70 ΖΜΑ 515 ZAPOATM3T00001006 PIAGGIO  ΤΡΙΚΥΚΛΟ  

71 ΟΖΟ 894 ZAPT1000000044944 PIAGGIO  ΤΡΙΚΥΚΛΟ  

72 ΖΜΤ 929 ZAPO1000000006993 PIAGGIO  ΤΡΙΚΥΚΛΟ  

73 ΟΖΟ 895 ZAPT1000000044954 PIAGGIO  ΤΡΙΚΥΚΛΟ  

74 ΧΗΥ 936 ZAPT1000000031999 PIAGGIO  ΤΡΙΚΥΚΛΟ  

75 ΑΖΙ 472 C50- 6501815 HONDA C50 ΔΙΚΥΚΛΟ  

76 ΖΥΝ 666 MH1KEVF15XK312511 HONDA ASTREA C100 ΔΙΚΥΚΛΟ  

77 ΑΖΙ 477 C50- 6501811 HONDA C50 ΔΙΚΥΚΛΟ  

78 ΑΖΙ 478 C50- 6501823 HONDA C50 ΔΙΚΥΚΛΟ  

79 ΑΖΙ 479 C50- 6501819 HONDA C50 ΔΙΚΥΚΛΟ  

80 ΑΖΙ 3986 C50- 6603158 HONDA C50 ΔΙΚΥΚΛΟ  

81 ΒΕ 3445 C50- 8234142 HONDA C50 ΔΙΚΥΚΛΟ  

82 ΒΕ 3712 C50- 8234714 HONDA C50 ΔΙΚΥΚΛΟ  

83 ΧΤΒ 70 ZDCKFO8A07F174032 HONDA SH 150 ΔΙΚΥΚΛΟ  

84 ΧΤΒ 69 ZDCKFO8A07F167866 HONDA SH 150 ΔΙΚΥΚΛΟ  

85 ΟΑΤ 0637 9C6RGO21000004617 YΑMAHA YBR 250 ΔΙΚΥΚΛΟ  

86 ΙΚΥ 531 JYADJO21000023214 YΑMAHA XT 600 E ΔΙΚΥΚΛΟ  

87 ΟΑΤ 0638 9C6RGO21000001268 YΑMAHA YBR 250 ΔΙΚΥΚΛΟ  

88 ΟΑΤ 0639 9C6RGO21000004961 YΑMAHA YBR 250 ΔΙΚΥΚΛΟ  

89 ΑΖΙ 3098 C50- 6602415 HONDA C50 ΔΙΚΥΚΛΟ  

90 ΑΖΙ 3100 C50- 6602416 HONDA C50 ΔΙΚΥΚΛΟ  

91 ΑΖΙ 3099 C50- 66002420 HONDA C50 ΔΙΚΥΚΛΟ  

92 ΑΖΙ 4052 C50- 2202059 HONDA C50 ΔΙΚΥΚΛΟ  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (Υ.1)  Εντολή επιθεώρησης οχήματος 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Καλλιθέα  ……../……../2014 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    Προς τον ανάδοχο ……………… 
 
       …………………………………….. 
   
   ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 
 

 
ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ : …………………………………………………………………………………… 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: …………………………………………………………………………… 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: …………………………………………………………………………… 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: …………………………………………………………………………………… 
 

 
 Παρακαλούμε για την επιθεώρηση του παραπάνω οχήματος του Δήμου μας και τη 
σύνταξη σχετικού ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ με αναλυτική περιγραφή της 
βλάβης ή της απαιτούμενης συντήρησής του καθώς και των απαραίτητων ανταλλακτικών και 
εκτίμηση της σχετικής δαπάνης. Το Δελτίο αυτό παρακαλούμε όπως το διαβιβάσετε σε 
προθεσμία ………… ημερών στην υπηρεσία μας για σχετική έγκριση. 
 Οι παρατηρήσεις μας επί της λειτουργίας του οχήματος και οι εργασίες που 
εκτιμούμε είναι οι κάτωθι : 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Τα κυριότερα ανταλλακτικά που εκτιμούμε ότι θα απαιτηθούν είναι τα εξής: 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ   Ο  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
        ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 
 
 
…………………         ……………………….   ……………………. 
 
         Ο  ΟΔΗΓΟΣ  
 
 
                 ….…………………. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2  (Υ.2)  Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος 
 
 

Προς το Δήμο ……………. 
 
 
   ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 

 
ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ : ………………………………………………………………………………….. 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: …………………………………………………………………………… 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: …………………………………………………………………………… 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: …………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 Κατόπιν της με αρ. πρωτ. ………………….. έγγραφης εντολής σας για την επιθεώρηση 
του παραπάνω οχήματος του Δήμου σας, σας γνωρίζουμε ότι οι απαιτούμενες εργασίες 
συντήρησης - επισκευής καθώς και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά – εξαρτήματα έχουν ως 
εξής : 
 
 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

α. Εργασίες εντός τιμοκαταλόγου Τιμή τιμοκαταλόγου Δαπάνη μετά την έκπτωση 

   

   

   

   

   

   

                                                     ΣΥΝΟΛΟ (α)  

 

β. Εργασίες εκτός τιμοκαταλόγου  
με προκαθορισμένες όμως, ώρες 
εκτέλεσης βάσει Τεχνικών  
Εγχειριδίων κ.λ.π. 

Ωρες Δαπάνη με βάση συμβατική 
τιμή εργατοώρας 

   

   

   

   

   

   

                                                     ΣΥΝΟΛΟ (β)  

 

γ. Εργασίες εκτός των περιπτώσεων 
(α) & (β) για τις οποίες οι ώρες 
εκτέλεσης προκύπτουν μετά από  
κοινή συμφωνία Αναδόχου-Δήμου 

Ωρες Δαπάνη με βάση συμβατική 
τιμή  εργατοώρας 

   

   

   

   

   

   

                                                     ΣΥΝΟΛΟ (γ)  
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Ανταλλακτικά 
 

      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τιμή τιμοκαταλόγου Δαπάνη μετά την έκπτωση 

   

   

   

   

   

   

                                                     ΣΥΝΟΛΟ (δ)  

 
 

Εκτιμώμενη δαπάνη [Σύνολο (α) + (β) +(γ) + (δ)] = 
 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
1. Οι τιμές των ανταλλακτικών ή εργασιών καθώς και οι απαιτούμενες ώρες εκτέλεσής τους 

θα προκύπτουν από τους επίσημους τιμοκαταλόγους εργασιών – ανταλλακτικών ή 
τεχνικά εγχειρίδια του κατά περίπτωση κατασκευαστή ή επίσημου αντιπροσώπου του 
οχήματος / υπερκατασκευής ή μηχανήματος 

2. Στην έννοια του ελέγχου περιλαμβάνεται η διαπίστωση και αποδοχή 

 Της ορθότητας και αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων από τον ανάδοχο 
εργασιών και της καταλληλότητας των προτεινόμενων ανταλλακτικών. 

 Του ύψους των προσφερόμενων τιμών εργασιών / ανταλλακτικών σε σχέση με τις 
επίσημες τιμές του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του οχήματος, 
υπερκατασκευής, μηχανήματος κ.λ.π. 
 
 
 
 

Καλλιθέα  ……………2014 
 
 
 
 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ   ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ       Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 
 
 
 
………………..  ……………….    ………………………  
 
 
                (ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 (Υ.3)  Δελτίο Επισκευής Οχήματος 
 
 
   ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 

 
ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ : …………………………………………………………………………………… 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: …………………………………………………………………………… 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: …………………………………………………………………………… 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: …………………………………………………………………………………… 
 

 
 Κατόπιν της εγκρίσεως του με αρ. πρωτ. …………………/2014 ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, που αφορά στο παραπάνω όχημα του Δήμου, σας γνωρίζουμε 
ότι βεβαιώνουμε την καλή εκτέλεση των γενομένων επισκευαστικών εργασιών και την 
τοποθέτηση των απαιτηθέντων ανταλλακτικών. 
 Οι εκτελεσθείσες επισκευαστικές εργασίες καθώς και τα χρησιμοποιηθέντα 
ανταλλακτικά – εξαρτήματα έχουν ως κάτωθι : 
 
 
 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

α. Εργασίες εντός τιμοκαταλόγου Τιμή τιμοκαταλόγου Δαπάνη μετά την έκπτωση 

   

   

   

   

   

   

                                                     ΣΥΝΟΛΟ (α)  

 

β. Εργασίες εκτός τιμοκαταλόγου  
με προκαθορισμένες όμως, ώρες 
εκτέλεσης βάσει Τεχνικών  
Εγχειριδίων κ.λ.π. 

Ωρες Δαπάνη με βάση συμβατική 
τιμή εργατοώρας 

   

   

   

   

   

   

                                                     ΣΥΝΟΛΟ (β)  

 

γ. Εργασίες εκτός των περιπτώσεων 
(α) & (β) για τις οποίες οι ώρες 
εκτέλεσης προκύπτουν μετά από  
κοινή συμφωνία Αναδόχου-Δήμου 

Ωρες Δαπάνη με βάση συμβατική 
τιμή  εργατοώρας 

   

   

   

   

   

   

                                                     ΣΥΝΟΛΟ (γ)  
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Ανταλλακτικά 

 

      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τιμή τιμοκαταλόγου Δαπάνη μετά την έκπτωση 

   

   

   

   

   

   

                                                     ΣΥΝΟΛΟ (δ)  

 
 
 

Τελική  δαπάνη [Σύνολο (α) + (β) + (γ) + (δ)] = 
 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 
 

        Καλλιθέα …………….2014 
 
 
 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ   ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ       Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 
 
 
 

………………..  ……………….    ………………………   
 
               (ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 (Υ.4)   Πρακτικό Επιτροπής 
 
    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ  

         ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 

 
ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ : …………………………………………………………………………………… 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: …………………………………………………………………………… 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: …………………………………………………………………………… 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: …………………………………………………………………………………… 
 

 
 Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα ………………….. συνήλθε η 
ορισθείσα με την …………………. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιτροπή Ελέγχου 
Δαπανών Επισκευής Οχημάτων του Δήμου, η οποία αποτελείται από τους : 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
προκειμένου να γνωματεύσει περί της γενόμενης επισκευής του ανωτέρω αυτοκινήτου. 
 
 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ΄  όψιν : 
1. Την με αρ.πρωτ. ………..…….. ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ του Γραφείου 

κινήσεως του Δήμου προς το συνεργείο αυτοκινήτων του ……………………………. 
2. Το με αρ.πρωτ. …………………… ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ του εν λόγω 

συνεργείου αυτοκινήτων 
3. Το με αρ.πρωτ. ………………… ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ το οποίο συνοδεύει τα 

υπ΄αρ. …………../……………./………………/………………… τιμολόγιά του. 
4. Τον επί τόπου έλεγχο του αυτοκινήτου καθώς και τις δοκιμές που πραγματοποίησε. 
 

Βεβαιώνουμε ότι 
 
Α. Πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες και χρησιμοποιήθηκαν τα ανταλλακτικά όπως 
αναφέρονται στο συνημμένο Δελτίο Επισκευής Οχήματος: 
 
Β. Οι ανωτέρω εργασίες πληρούν τους όρους της με αρ. πρωτ. ………………. σύμβασης 
εργασίας και το όχημα είναι κατάλληλο για την περαιτέρω κυκλοφορία του. 
 
 
Συνημμένα 
-- ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
-- ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ 
-- ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 
 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ       Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
        1. 
 
 
        2. 
 
 
        3. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΟΜΑ-

ΔΑ  

ΠΡΟ- 

ΣΦΟ- 

ΡΑΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. 

ΕΡΓ/ΣΙΟ  

ΚΑΤΑ- 

ΣΚΕΥΗΣ   

ΑΡΙΘ.  

ΟΧΗ- 

ΜΑ- 

ΤΩΝ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 23%) 

 

1 

 

 

Πλαίσιο (11) απορριμματοφόρων και (1) φορτηγό γερανό  

τύπου MERCEDES (Daimler Chrysler AG) 

 

 
MERCEDE
S (Daimler 
Chrysler 

AG)) 

 

12 

 

Κατ΄ αποκοπή και για τα 12 

οχήματα 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 1:  

Απορριμματοφόρα: ΚΗΗ 4366, KHH 1759, KHH 1761, KHH 1762, 

KHH 1760,ΚΗΙ 6692, ΚΗY 5626, KHY 5627, KHY 5628, ΚΗY 

5629, ΚΗΥ 5630  

Φορτηγό γερανός: ΚΗΟ 3835     

                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ        ΟΜΑΔΑΣ   1 60.000,00 60.000,00 

 

2 

Πλαίσιο (6) απορριμματοφόρων τύπου SCANIA     

 

 
SCANIA 

 

6 

 

Κατ΄ αποκοπή και για τα 6 

οχήματα 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 2:  

ΚΗΥ 5774, ΚΗΥ 5773, ΚΗΥ 5772, ΚΗΥ 5770, ΚΗΗ 5188, ΚΗΗ 

1725  

                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ   ΟΜΑΔΑΣ    2 40.000,00 40.000,00 

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

ΟΜΑ-

ΔΑ  

ΠΡΟ- 

ΣΦΟ- 

ΡΑΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. 

ΕΡΓ/ΣΙΟ  

ΚΑΤΑ- 

ΣΚΕΥΗΣ   

ΑΡΙΘ.  

ΟΧΗ- 

ΜΑ- 

ΤΩΝ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 23%) 

 

3 

Πλαίσιο (5) απορριμματοφόρων – (7) φορτηγών – (1) υδροφόρου –   

(1) επιβατικό τύπου VOLVO  

 

 
VOLVO 

 

14 

 

Κατ΄ αποκοπή και για τα 14 

οχήματα 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 3:  

Απορριμματοφόρα: ΚΗΥ 5662, KHY 5663, KHI 6119, KHI 6112, 

KHI 6608 

Φορτηγά: ΚΗΟ 3792, ΚΗΟ 3793, KHY 5646, ΚΗΗ 1703, ΚΗΥ 

5647, KHI 6120, KHI 6121 

Υδροφόρα: ΚΗΟ 3791 

Επιβατικό ΚΗΥ 5568  

                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ                 ΟΜΑΔΑΣ   3 50.000,00 50.000,00 

 

4 

Πλαίσιο (3) απορριμματοφόρων – (1) φορτηγού – (2) πλυντηρίων 

κάδων- (1) Μηχανικό Σάρωθρο 

τύπου IVECO  

IVECO 7 
Κατ΄ αποκοπή και για τα 7 

οχήματα 
 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 4:  

Απορριμματοφόρα: ΚΗΗ 1814, ΚΗΗ 1813, ΚΗΗ 5216 

Φορτηγό: ΚΗY 5729 

Πλυντήρια κάδων: ΜΕ 107688, ΜΕ 107687 

Μηχανικό Σάρωθρο: ΜΕ 77766 

                                            ΣΥΝΟΛΟ                 ΟΜΑΔΑΣ   4 45.000,00 45.000,00 

 
 

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

 

ΟΜΑ-

ΔΑ  

ΠΡΟ- 

ΣΦΟ- 

ΡΑΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. 

ΕΡΓ/ΣΙΟ  

ΤΗΣ- 

ΣΚΕΥΗΣ   

ΑΡΙΘ.  

ΟΧΗ- 

ΜΑ- 

ΤΩΝ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 23%) 

 

5 

Πλαίσιο (1) απορριμματοφόρου – (2) καλαθοφόρων – (1) φορτηγού  

(1) Πλυντήριο κάδων - τύπου NISSAN   

NISSAN 
DATSUN 

5 
Κατ΄ αποκοπή και για τα 5 

οχήματα 

 

Της περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 5:  

Απορριμματοφόρο: ΚΗΟ 4271 

Καλαθοφόρα: ΚΗΟ 4472, ΜΕ 63958 

Φορτηγό : ΚΗY 5788,  

Πλυντήριο κάδων: ΜΕ 82597 

                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ           ΟΜΑΔΑΣ   5 15.000,00 15.000,00 

 

6 

Πλαίσιο (2) φορτηγών - τύπου FORD  

     

FORD 2 
Κατ΄ αποκοπή και για τα 3 

οχήματα 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 6:  

Φορτηγά: ΚΗΥ 5595, ΚΗΗ 1726  

                                                                                                             ΣΥΝΟΛΟ           ΟΜΑΔΑΣ   6 2.000,00 2.000,00 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

ΟΜΑ-

ΔΑ  

ΠΡΟ- 

ΣΦΟ- 

ΡΑΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. 

ΕΡΓ/ΣΙΟ  

ΚΑΤΑ- 

ΣΚΕΥΗΣ   

ΑΡΙΘ.  

ΟΧΗ- 

ΜΑ- 

ΤΩΝ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 23%) 

 

7 

Πλαίσιο (2) φορτηγών. 

τύπου MAGIRUS  

 

MAGIRUS 2 
Κατ΄ αποκοπή και για τα 2 

οχήματα 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 7:  

Φορτηγά: ΚΗO 3728, ΚΗΟ 3733 

                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ   ΟΜΑΔΑΣ    7 1.000,00 1.000,00 

 

8 

Πλαίσιο (1) φορτηγού  

τύπου HINO  

 

ΗΙΝΟ 1 Κατ΄ αποκοπή  

 

Της περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 8:  

Φορτηγό: ΚΗO 3732  

                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ     ΟΜΑΔΑΣ    8 1.000,00 1.000,00 

 

9 

Πλαίσιο (1) υδροφόρου  

τύπου EBRO  

ΕΒRO 1 Κατ΄ αποκοπή  

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 9:  

Υδροφόρο: ΚΗΟ 3837 

                                                                                ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ   9 1.000,00 1.000,00 

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

ΟΜΑ-

ΔΑ  

ΠΡΟ- 

ΣΦΟ- 

ΡΑΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. 

ΕΡΓ/ΣΙΟ  

ΚΑΤΑ- 

ΣΚΕΥΗΣ   

ΑΡΙΘ.  

ΟΧΗ- 

ΜΑ- 

ΤΩΝ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 23%) 

 

10 

 

Πλαίσιο (5) αυτοκίνητων επιβατικών  

τύπου HYUNDAI  

 

ΗYUNDAI 5 Κατ΄ αποκοπή 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 10:  

Επιβατικά: ΚΗΥ 5547, ΚΗΥ 5532, ΚΗΥ 5551, ΚΗΗ 1652, ΚΗY 

5525  

                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ    10 15.000,00 15.000,00 

 

11 

Πλαίσιο (1) μηχανικού σαρώθρου  

τύπου DAF  

DAF-L2EN3 
(LF220FA) 

1 Κατ΄ αποκοπή 

 

Όπως περιγράφονται στον πινακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

 Εργατοώρα : ( 45 ευρώ) 

 Οχήματα της Ομάδας 11: 

ΜΕ 128202 

                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 11                                                                      3.000,00 3.000,00 

 

12 

Φορτωτής (1) τύπου THOMAS 

 

THOMAS 
KUBOTA 
T 233 HD 

1 Κατ΄ αποκοπή 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 12:  

ME 56225  

                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ      12 2.000,00 2.000,00 

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

 

ΟΜΑ-

ΔΑ  

ΠΡΟ- 

ΣΦΟ- 

ΡΑΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. 

ΕΡΓ/ΣΙΟ  

ΚΑΤΑ- 

ΣΚΕΥΗΣ   

ΑΡΙΘ.  

ΟΧΗ- 

ΜΑ- 

ΤΩΝ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 23%) 

 

13 

Φορτωτής (1)  

τύπου CASE 

   

CASE 90 
XT 

1 Κατ΄ αποκοπή 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 13:  
ΜΕ 62456 

                                                                           ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ    13 8.000,00 8.000,00 

 

14 

Φορτωτής (1)  

τύπου BOBCAT   

     

BOBCAT 1 Κατ΄ αποκοπή 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 14:  
ΜΕ 94574 

                                                                              ΣΥΝΟΛΟ   ΟΜΑΔΑΣ  14 5.000,00 5.000,00 

 

15 

Πλαίσιο (2) κλειστών φορτηγών τύπου RENAULT 

 

RENAULT 2 
Κατ΄ αποκοπή και για τα 2 

οχήματα 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 15:  

ΚΗY 5632, ΚΗY 5633 

                                                                              ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ   15 1.000,00 1.000,00 

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

ΟΜΑ-

ΔΑ  

ΠΡΟ- 

ΣΦΟ- 

ΡΑΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. 

ΕΡΓ/ΣΙΟ  

ΚΑΤΑ- 

ΣΚΕΥΗΣ   

ΑΡΙΘ.  

ΟΧΗ- 

ΜΑ- 

ΤΩΝ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 23%) 

 

16 

 

Μηχανημάτων έργων (2)  

τύπου  JCB 

     
JCB 3 CX- 

JCB 

3D4/33373
6/P 

2 
Κατ΄ αποκοπή και για τα 2 

οχήματα 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 16:  

ME 36186, ΜΕ 36182 

                                                                                ΣΥΝΟΛΟ   ΟΜΑΔΑΣ   16 2.000,00 2.000,00 

 

17 

Μηχάνημα έργων(1) τύπου  HAKO TRAC  

 

HAKO 
TRAC 

4100 D 
1 Κατ΄ αποκοπή  

 

 Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

 Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

 Οχήματα της Ομάδας 18:  

ME 55899 

                                                                             ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ   17 1.000,00 1.000,00 

ΟΜΑ-

ΔΑ  

ΠΡΟ- 

ΣΦΟ- 

ΡΑΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. 

ΕΡΓ/ΣΙΟ  

ΚΑΤΑ- 

ΣΚΕΥΗΣ   

ΑΡΙΘ.  

ΟΧΗ- 

ΜΑ- 

ΤΩΝ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 23%) 

18 

 

Υπερκατασκευές: απορριμματοφόρων –φορτηγών – υδροφόρων  ΚΑΟΥΣΗΣ 
A.E 

CELA 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ 
ΒEN AUTO 

40 
Κατ΄ αποκοπή και για τα 40 

οχήματα 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

Οχήματα της Ομάδας 19:  

ΚΗΗ 4366, KHH 1759, KHH 1761, KHH 1762, KHH 1760, ΚΗΙ 

6692, ΚΗY 5626, KHY 5627 , KHY 5628, ΚΗY 5629, ΚΗΥ 5630, 

ΚΗΥ 5774, ΚΗΥ 5773, ΚΗΥ 5772, ΚΗΥ 5770, ΚΗΗ 5188, ΚΗΗ 

1725, ΚΗΥ 5662, KHY 5663, KHI 6119, KHI 6112, KHI 6608, 

ΚΗΟ 3792, ΚΗΟ 3793, KHY 5646, ΚΗΗ 1703, ΚΗΥ 5647, KHI 

6120, KHI 6121, ΚΗΟ 3791, ΚΗΗ 1814, ΚΗΗ 1813, ΚΗΗ 5216, 

ΚΗY 5729,  ΚΗΟ 4271 ΚΗO 3728, ΚΗΟ 3733, ΚΗO 3732, ΚΗΟ 

3791, ΚΗΟ 3837.    

 

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ    18 75.300,00 75.300,00 

19 Υπερκατασκευές πλυντηρίων κάδων 

MORO 
TEVEICO 

3 Κατ΄ αποκοπή  

 

 Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

 Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

 Οχήματα της Ομάδας 20:  

ΜΕ 107688, ΜΕ 107687, ΜΕ 82597 

                                                                               ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   19 10.000,00 10.000,00 

20 Υπερκατασκευές καλαθοφόρων 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ 

ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ 3 

 

 

 

Κατ΄ αποκοπή 

 

 Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων ανταλ/κών 

 Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

 Οχήματα της Ομάδας 21:  

ΚΗΟ 4472, ΜΕ 63958, ΚΗΟ 3835 

                                                                            ΣΥΝΟΛΟ    ΟΜΑΔΑΣ    20 5.000,00 5.000,00 

ΟΜΑ-

ΔΑ  

ΠΡΟ- 

ΣΦΟ- 

ΡΑΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. 

ΕΡΓ/ΣΙΟ  

ΚΑΤΑ- 

ΣΚΕΥΗΣ   

ΑΡΙΘ.  

ΟΧΗ- 

ΜΑ- 

ΤΩΝ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 23%) 

21 

 

Υπερκατασκευές σαρώθρων  

JOHNSTON 1 

 

 

 

Κατ΄ αποκοπή 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

Εργατοώρα : (45 ευρώ)   

Οχήματα της Ομάδας 22:  

ΜΕ 77766 & ΜΕ 128202 

                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ   ΟΜΑΔΑΣ    21 10.000,00 10.000,00 

22 Δίκυκλα τύπου HONDA  

 

HONDA 14 
Κατ΄ αποκοπή και για τα 14 

οχήματα 

 

 Της περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

 Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

 Οχήματα της Ομάδας 23:  

ΑΖΙ 472, ΖΥΝ 666, ΑΖΙ 477, ΑΖΙ 478, ΑΖΙ 479, ΑΖΙ 3986, ΒΕ 

3445, ΒΕ 3712, ΧΤΒ 70, ΧΤΒ 69, ΑΖΙ 3098, ΑΖΙ 3100, ΑΖΙ 

3099, ΑΖΙ 4052 

                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ    ΟΜΑΔΑΣ   22 4.000,00 4.000,00 

23 Δίκυκλα τύπου YAMAHA  

 

YAMAHA 4 
Κατ΄ αποκοπή και για τα 4 

οχήματα 

 

 Της περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

 Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

 Οχήματα της Ομάδας 24:  

ΟΑΤ 0637, ΙΚΥ 531, ΟΑΤ 0638, ΟΑΤ 0639 

                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ   ΟΜΑΔΑΣ    23 3.000,00 3.000,00 

ΟΜΑ-

ΔΑ  

ΠΡΟ- 

ΣΦΟ- 

ΡΑΣ 

                             ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. 

ΕΡΓ/ΣΙΟ  

ΚΑΤΑ- 

ΣΚΕΥΗΣ   

ΑΡΙΘ.  

ΟΧΗ- 

ΜΑ- 

ΤΩΝ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 23%) 

24 Τρίκυκλα τύπου PIAGGIO   

 
PIAGGIO 7 

Κατ΄ αποκοπή και για τα 7 

οχήματα 

 

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

 Της περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

 Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

 Οχήματα της Ομάδας 25:  

ΚΗΟ 4281, ΚΗΟ 4280, ΖΜΑ 515, ΟΖΟ 894, ΖΜΤ 929, ΟΖΟ 

895, ΧΗΥ 936  

                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ    ΟΜΑΔΑΣ    24 15.000,00 15.000,00 

                                                                                       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)  374.300,00 

                                                                                                                         Φ.Π.Α. 23%  86.089,00 

                                                                                              ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.)  460.389,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑ-

ΔΑ  

ΠΡΟ- 

ΣΦΟ- 

ΡΑΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. 

ΕΡΓ/ΣΙΟ  

ΚΑΤΑ- 

ΣΚΕΥΗΣ   

ΑΡΙΘ.  

ΟΧΗ- 

ΜΑ- 

ΤΩΝ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟ 

ΜΕΝΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ    

Ολογράφως & Αριθμητικώς 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

(1-ε)%*Σi 

 

1 

 

 

Πλαίσιο (11) απορριμματοφόρων και (1) φορτηγό γερανό  

τύπου MERCEDES (Daimler Chrysler AG) 

 

 
MERCEDE
S (Daimler 
Chrysler 

AG)) 

 

12 

 

 

Ολογράφως 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμητικώς 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 1:  

Απορριμματοφόρα: ΚΗΗ 4366, KHH 1759, KHH 1761, KHH 1762, 

KHH 1760,ΚΗΙ 6692, ΚΗY 5626, KHY 5627, KHY 5628, ΚΗY 

5629, ΚΗΥ 5630  

Φορτηγό γερανός: ΚΗΟ 3835     

                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ        ΟΜΑΔΑΣ   1               

 

2 

Πλαίσιο (6) απορριμματοφόρων τύπου SCANIA     

 

 
SCANIA 

 

6 

 

 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 2:  

ΚΗΥ 5774, ΚΗΥ 5773, ΚΗΥ 5772, ΚΗΥ 5770, ΚΗΗ 5188, ΚΗΗ 

1725  

                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ   ΟΜΑΔΑΣ    2   

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

ΟΜΑ-

ΔΑ  

ΠΡΟ- 

ΣΦΟ- 

ΡΑΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. 

ΕΡΓ/ΣΙΟ  

ΚΑΤΑ- 

ΣΚΕΥΗΣ   

ΑΡΙΘ.  

ΟΧΗ- 

ΜΑ- 

ΤΩΝ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟ 

ΜΕΝΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ    

Ολογράφως & Αριθμητικώς 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

(1-ε)%*Σi 

 

 

3 

Πλαίσιο (5) απορριμματοφόρων – (7) φορτηγών – (1) υδροφόρου – (1) 

πλυντηρίου κάδων – (1) επιβατικό τύπου VOLVO  

 

 
VOLVO 

 

15 

 

 

Ολογράφως 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμητικώς 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 3:  

Απορριμματοφόρα: ΚΗΥ 5662, KHY 5663, KHI 6119, KHI 6112, 

KHI 6608 

Φορτηγά: ΚΗΟ 3792, ΚΗΟ 3793, KHY 5646, ΚΗΗ 1703, ΚΗΥ 

5647, KHI 6120, KHI 6121 

Υδροφόρα: ΚΗΟ 3791 

Πλυντήριο Κάδων: ΜΕ 82597 

Επιβατικό ΚΗΥ 5568  

                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ                 ΟΜΑΔΑΣ   3   

 

4 

Πλαίσιο (3) απορριμματοφόρων – (1) φορτηγού – (2) πλυντηρίου 

κάδων- (1) Μηχανικό Σάρωθρο 

τύπου IVECO  

IVECO 7   

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 4:  

Απορριμματοφόρα: ΚΗΗ 1814, ΚΗΗ 1813, ΚΗΗ 5216 

Φορτηγό: ΚΗY 5729 

Πλυντήρια κάδων: ΜΕ 107688, ΜΕ 107687 

Μηχανικό Σάρωθρο: ΜΕ 77766 

                                            ΣΥΝΟΛΟ                 ΟΜΑΔΑΣ   4   

 

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

 
 

ΟΜΑ-

ΔΑ  

ΠΡΟ- 

ΣΦΟ- 

ΡΑΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. 

ΕΡΓ/ΣΙΟ  

ΤΗΣ- 

ΣΚΕΥΗΣ   

ΑΡΙΘ.  

ΟΧΗ- 

ΜΑ- 

ΤΩΝ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟ 

ΜΕΝΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ    

Ολογράφως & Αριθμητικώς 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

(1-ε)%*Σi 

 

 

5 

Πλαίσιο (1) απορριμματοφόρου – (2) καλαθοφόρων – (2) φορτηγών  

τύπου NISSAN – DATSUN  

NISSAN 
DATSUN 

5  

Ολογράφως 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αριθμητικώς 

Της περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 5:  

Απορριμματοφόρο: ΚΗΟ 4271 

Καλαθοφόρα: ΚΗΟ 4472, ΜΕ 63958 

Φορτηγά:  

NISSAN:ΚΗY 5788,  

DATSUN: KHO 3701 

                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ           ΟΜΑΔΑΣ   5   

 

6 

Πλαίσιο (2) φορτηγών – (1) σχολικό όχημα. 

τύπου FORD  

     

FORD 3  

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 6:  

Φορτηγά: ΚΗΥ 5595, ΚΗΗ 1726  

                                                                                                             ΣΥΝΟΛΟ           ΟΜΑΔΑΣ   6   

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

 

ΟΜΑ-

ΔΑ  

ΠΡΟ- 

ΣΦΟ- 

ΡΑΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. 

ΕΡΓ/ΣΙΟ  

ΚΑΤΑ- 

ΣΚΕΥΗΣ   

ΑΡΙΘ.  

ΟΧΗ- 

ΜΑ- 

ΤΩΝ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟ 

ΜΕΝΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ    

Ολογράφως & Αριθμητικώς 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

(1-ε)%*Σi 

 

 

7 

Πλαίσιο (2) φορτηγών. 

τύπου MAGIRUS  

 

MAGIRUS 2  

Ολογράφως 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθμητικώς 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 7:  

Φορτηγά: ΚΗO 3728, ΚΗΟ 3733 

                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ   ΟΜΑΔΑΣ    7   

 

8 

Πλαίσιο (1) φορτηγού  

τύπου HINO  

 

ΗΙΝΟ 1  

 

Της περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 8:  

Φορτηγό: ΚΗO 3732  

                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ     ΟΜΑΔΑΣ    8   

 

9 

Πλαίσιο (1) υδροφόρου  

τύπου EBRO  

ΕΒRO 1  

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 9:  

Υδροφόρο: ΚΗΟ 3837 

                                                                                ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ   9   

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

ΟΜΑ-

ΔΑ  

ΠΡΟ- 

ΣΦΟ- 

ΡΑΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. 

ΕΡΓ/ΣΙΟ  

ΚΑΤΑ- 

ΣΚΕΥΗΣ   

ΑΡΙΘ.  

ΟΧΗ- 

ΜΑ- 

ΤΩΝ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟ 

ΜΕΝΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ    

Ολογράφως & Αριθμητικώς 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

(1-ε)%*Σi 

 

 

10 

 

Πλαίσιο (5) αυτοκίνητων επιβατικών  

τύπου HYUNDAI  

 

ΗYUNDAI 5  

Ολογράφως 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθμητικώς 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 10:  

Επιβατικά: ΚΗΥ 5547, ΚΗΥ 5532, ΚΗΥ 5551, ΚΗΗ 1652, ΚΗY 

5525  

                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ    10   

 

11 

Πλαίσιο (1) αυτοκίνητου επιβατικού  

τύπου  CITROEN  

     

CITROEN 1  

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 11:  

Επιβατικό: ΚΗΥ 5548 

                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ   ΟΜΑΔΑΣ    11   

 

12 

Φορτωτής (1) τύπου THOMAS 

 

THOMAS 
KUBOTA 
T 233 HD 

1  

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 12:  

ME 56225  

                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ      12   

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

 

ΟΜΑ-

ΔΑ  

ΠΡΟ- 

ΣΦΟ- 

ΡΑΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. 

ΕΡΓ/ΣΙΟ  

ΚΑΤΑ- 

ΣΚΕΥΗΣ   

ΑΡΙΘ.  

ΟΧΗ- 

ΜΑ- 

ΤΩΝ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟ 

ΜΕΝΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ    

Ολογράφως & Αριθμητικώς 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

(1-ε)%*Σi 

 

 

13 

Φορτωτής (1)  

τύπου CASE 

   

CASE 90 
XT 

1  

Ολογράφως 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθμητικώς 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 13:  
ΜΕ 62456 

                                                                           ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ    13   

 

14 

Φορτωτής (1)  

τύπου BOBCAT   

     

BOBCAT 1  

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 14:  
ΜΕ 94574 

                                                                              ΣΥΝΟΛΟ   ΟΜΑΔΑΣ  14   

 

15 

Πλαίσιο (2) κλειστών φορτηγών τύπου RENAULT 

 

RENAULT 2  

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 15:  

ΚΗY 5632, ΚΗY 5633 

                                                                              ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ   15   

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

ΟΜΑ-

ΔΑ  

ΠΡΟ- 

ΣΦΟ- 

ΡΑΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. 

ΕΡΓ/ΣΙΟ  

ΚΑΤΑ- 

ΣΚΕΥΗΣ   

ΑΡΙΘ.  

ΟΧΗ- 

ΜΑ- 

ΤΩΝ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟ 

ΜΕΝΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ    

Ολογράφως & Αριθμητικώς 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

(1-ε)%*Σi 

 

 

16 

 

Μηχανημάτων έργων (2)  

τύπου  JCB 

     
JCB 3 CX- 

JCB 

3D4/33373
6/P 

2  

Ολογράφως 
 
 
 
 
 
 

 

Αριθμητικώς 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 16:  

ME 36186, ΜΕ 36182 

                                                                                ΣΥΝΟΛΟ   ΟΜΑΔΑΣ   16   

 

17 

Μηχάνημα έργων(1) τύπου  HAKO TRAC  

 

HAKO 
TRAC 

4100 D 
1  

 

 Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

 Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

 Οχήματα της Ομάδας 18:  

ME 55899 

                                                                             ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ   17   

ΟΜΑ-

ΔΑ  

ΠΡΟ- 

ΣΦΟ- 

ΡΑΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. 

ΕΡΓ/ΣΙΟ  

ΚΑΤΑ- 

ΣΚΕΥΗΣ   

ΑΡΙΘ.  

ΟΧΗ- 

ΜΑ- 

ΤΩΝ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟ 

ΜΕΝΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ    

Ολογράφως & Αριθμητικώς 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

(1-ε)%*Σi 

 

18 

 

Υπερκατασκευές: απορριμματοφόρων – φορτηγών – υδροφόρων ΚΑΟΥΣΗΣ 
A.E 

CELA 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ 
BEN AUTO 

40  

Ολογράφως 

 

 

 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

Οχήματα της Ομάδας 19:  

ΚΗΗ 4366, KHH 1759, KHH 1761, KHH 1762, KHH 1760, ΚΗΙ 

6692, ΚΗY 5626, KHY 5627 , KHY 5628, ΚΗY 5629, ΚΗΥ 5630, 

ΚΗΥ 5774, ΚΗΥ 5773, ΚΗΥ 5772, ΚΗΥ 5770, ΚΗΗ 5188, ΚΗΗ 

1725, ΚΗΥ 5662, KHY 5663, KHI 6119, KHI 6112, KHI 6608, 

ΚΗΟ 3792, ΚΗΟ 3793, KHY 5646, ΚΗΗ 1703, ΚΗΥ 5647, KHI 

6120, KHI 6121, ΚΗΟ 3791, ΚΗΗ 1814, ΚΗΗ 1813, ΚΗΗ 5216, 

ΚΗY 5729,  ΚΗΟ 4271 ΚΗO 3728, ΚΗΟ 3733, ΚΗO 3732, ΚΗΟ 

3791, ΚΗΟ 3837.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμητικώς 

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ    18   

19 Υπερκατασκευές πλυντηρίων κάδων 

MORO 
TEVEICO 

3  

 

 Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

 Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

 Οχήματα της Ομάδας 20:  

ΜΕ 107688, ΜΕ 107687, ΜΕ 82597 

                                                                               ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   19   

20 Υπερκατασκευές καλαθοφόρων 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ 

ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ 3 

  

 Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων ανταλ/κών 

 Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

 Οχήματα της Ομάδας 21:  

ΚΗΟ 4472, ΜΕ 63958, ΚΗΟ 3835 

                                                                            ΣΥΝΟΛΟ    ΟΜΑΔΑΣ    20   

ΟΜΑ-

ΔΑ  

ΠΡΟ- 

ΣΦΟ- 

ΡΑΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. 

ΕΡΓ/ΣΙΟ  

ΚΑΤΑ- 

ΣΚΕΥΗΣ   

ΑΡΙΘ.  

ΟΧΗ- 

ΜΑ- 

ΤΩΝ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟ 

ΜΕΝΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ    

Ολογράφως & Αριθμητικώς 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

(1-ε)%*Σi 

 

21 

 

Υπερκατασκευές σαρώθρου  

JOHNSTON 1 

 Ολογράφως 
 
 
 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

Εργατοώρα : (45 ευρώ)   

 

Αριθμητικώς 

Οχήματα της Ομάδας 22:  

ΜΕ 77766 

                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ   ΟΜΑΔΑΣ    21   

22 Δίκυκλα τύπου HONDA  

 

HONDA 14  

 

 Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

 Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

 Οχήματα της Ομάδας 23:  

ΑΖΙ 472, ΖΥΝ 666, ΑΖΙ 477, ΑΖΙ 478, ΑΖΙ 479, ΑΖΙ 3986, ΒΕ 

3445, ΒΕ 3712, ΧΤΒ 70, ΧΤΒ 69, ΑΖΙ 3098, ΑΖΙ 3100, ΑΖΙ 

3099, ΑΖΙ 4052 

                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ    ΟΜΑΔΑΣ   22       

23 Δίκυκλα τύπου YAMAHA  

 

YAMAHA 4  

 

 Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

 Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

 Οχήματα της Ομάδας 24:  

ΟΑΤ 0637, ΙΚΥ 531, ΟΑΤ 0638, ΟΑΤ 0639 

                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ   ΟΜΑΔΑΣ    23   

ΟΜΑ-

ΔΑ  

ΠΡΟ- 

ΣΦΟ- 

ΡΑΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. 

ΕΡΓ/ΣΙΟ  

ΚΑΤΑ- 

ΣΚΕΥΗΣ   

ΑΡΙΘ.  

ΟΧΗ- 

ΜΑ- 

ΤΩΝ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟ 

ΜΕΝΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ    

Ολογράφως & Αριθμητικώς 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

(1-ε)%*Σi 

 

24 Τρίκυκλα τύπου PIAGGIO   

 
PIAGGIO 7  

 

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

 Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

 Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

 Οχήματα της Ομάδας 25:  

ΚΗΟ 4281, ΚΗΟ 4280, ΖΜΑ 515, ΟΖΟ 894, ΖΜΤ 929, ΟΖΟ 

895, ΧΗΥ 936  

                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ    ΟΜΑΔΑΣ    24   

                                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)   

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ  
1. Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης % θα είναι σε ακέραιες μονάδες και ενιαία για όλο το φάσμα εργασιών και ανταλλακτικών 

συμπεριλαμβανομένης και της εργατοώρας για κάθε ομάδα του προϋπολογισμού. Διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης επιτρέπονται μόνο όταν 
αφορούν διαφορετικές ομάδες του προϋπολογισμού. 

2. Οι τιμές εργασιών ή ανταλλακτικών επί των οποίων προσφέρεται έκπτωση είναι κατά περίπτωση εκείνες των επίσημων τιμοκαταλόγων 
εργασιών ή ανταλλακτικών, του κατασκευαστή ή επίσημου αντιπροσώπου του οχήματος / υπερκατασκευής ή μηχανήματος κ.λ.π. 

 
 
Καλλιθέα ……………..2014 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………………………………………………… 

Δ/ΝΣΗ (ΠΟΛΗ)………………………… ΟΔΟΣ ………………………………… ΑΡ. …………… Τ.Κ…………….. 

ΤΗΛ.: ………………………………. FAX …………………………….. e-mail :……………………………………… 

                

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 
 
 

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω



 

  

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 
   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ    

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
     ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΟΦΙΑ 
 
       ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
 
       ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

ΑΔΑ: Ω2Κ0ΩΕΚ-13Ω
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