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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Βόλος,  30 - 01 - 2019 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                            Αρ. Πρωτ.: 8523 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                          

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                    

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                   

Διεύθυνση      : Πλατεία Ρήγα Φεραίου  

Ταχ. Κώδικας : 38333                                                                 

Πληροφορίες  : Ευστρατιάδης Γεώργιος 

Τηλ.                : 24213 50294                                       

Fax                 : 24210 97610    

 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   

ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ   

Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

«Βαφή και επισκευή απορριμματοφόρων οχημάτων» συνολικού ενδεικτικού 

προϋπολογισμού εξακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εννέα ευρώ και ογδόντα 

επτά λεπτών (643.609,87€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». 
 

O   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 

       Έχοντας  υπόψη : 

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/Ε.Ε)» (ΦΕΚ  Α 147/8-8-2016), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «περί Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α 114/06) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2116. 

γ) τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 περί κατάργησης της παρ. 3 του άρθρου 199 «Κινητά 

πράγματα των Δήμων και Κοινοτήτων» του Ν. 3463/2006 και τη σχετική αιτιολογική έκθεση 

του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την ισχύ του Ν. 4412/2116. 

δ) τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 201/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό». 

ε) τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018) για τον 

διατάκτη στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού και τις διατάξεις των παρ. 1δ και 1ε του άρθρου 72 του Ν 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α), σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων, καθώς επίσης 

καταρτίζει τους όρους και συντάσσει την διακήρυξη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την 

εφαρμογή του Ν. 4412/2116. 

στ) τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» όπως ισχύει.  

ζ) τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα- Τροποποίηση 

διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».  

η) την παρ. ζ του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013 περί «Προσαρμογής της Ελληνικής 

νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της             

16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2016.  
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θ) τις διατάξεις της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας και διαχείρισης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ι) την αριθ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» (ΕΣΗΔΗΣ).    

ια) τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 

πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α) και εν συνεχεία  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2116.  

ιβ) τον Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 

45/Α), όπως ισχύει». 

ιγ) τον Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α) και τον Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α). 

ιδ) τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων 

μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την Οργάνωση της Κυβέρνησης και 

των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις». 

ιε) τις διατάξεις της ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 

ιστ) τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» περί «συγκρότησης των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών μετά από 

διαδικασία κληρώσεως». 

ιζ) το Π.Δ 365/2002 (ΦΕΚ Α΄ 307/2002). 

ιη) τις διατάξεις  του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

ιθ) την κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ με αριθ. 23/α.π.949/13.2.2018 (ΑΔΑ: 

Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)». 

κ) την Μελέτη (Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Ενδεικτικό Προϋπολογισμό - 

Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) από 31/12/2018 

της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 

κα) Την υπ’ αριθ. 959/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΚΨΡΩ96-Ω6Ο), με 

την οποία συγκροτήθηκε η αρμόδια  επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης 

προσφορών – γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων υπηρεσιών, εργασιών και 

μεταφορών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου. 

κβ) Την πολυετή δέσμευση για την ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 643.609,87€ που θα 

κατανεμηθεί στα έτη 2019 και 2020 ως ακολούθως : 

Στον Κ.Α. 20.6263.001 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με το ποσό των 

375.439,09€ για το έτος 2019 με α/α 397 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΘΠ4Ω96-

Ρ3Η), και με το ποσό των 268.170,78€ για το έτος 2020.  

κγ) Την υπ’ αριθ. 38/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΖΝ4Ω96-755), με 

την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και καθορίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή  

ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

κδ) Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:19REQ004361585 και το εγκεκριμένο αυτού με 

ΑΔΑΜ:19REQ004371601. 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

  Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Βαφή και επισκευή απορριμματοφόρων 

οχημάτων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των οχημάτων σύμφωνα με την Μελέτη της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, με ενδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης εξακοσίων 

σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (643.609,87€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% που θα βαρύνει το προϋπολογισμό των ετών 2019 και 2020 

στον Κ.Α. 20.6263.001 «Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων». Οι εργασίες θα έχουν 

διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι εξάντλησης του 

συμβατικού ποσού. 
 

Κωδικός CPV : 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

 

 Η προσφορά θα πρέπει να συμφωνεί με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της 

μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (Παράρτημα Α΄). 
 

Άρθρο 1ο 

Αναθέτουσα Αρχή –Αντικείμενο του διαγωνισμού 
Α) Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού είναι ο Δήμος Βόλου. 

Β) Υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,                                                             

οδός: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ: 38333 – ΒΟΛΟΣ, Τηλ: 2421350294,                                                            

Φαξ: 2421097610 

Γ) Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι το «Βαφή και επισκευή απορριμματοφόρων οχημάτων»,  

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 

βάσει τιμής για το σύνολο των οχημάτων, όπως αυτά αναφέρονται στην Μελέτη  της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (Παράρτημα Α΄).  

Οποιαδήποτε απόκλιση από τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της μελέτης, η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, επιφέρει τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.  

 

Άρθρο 2ο  

Προϋπολογισμός 
 Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων σαράντα 

τριών χιλιάδων εξακοσίων εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (643.609,87€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει το προϋπολογισμό του 2019 και 2020 στον 

Κ.Α. 20.6263.001 «Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων. 

Στην τιμή προσφοράς του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό θα περιλαμβάνονται όλες οι 

απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων 

για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών, το κόστος παραλαβής των οχημάτων από τις 

εγκαταστάσεις του Δήμου προς στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου καθώς και η επιστροφή και 

παράδοση μετά τις προβλεπόμενες εργασίες στις εγκαταστάσεις του Δήμου. 

 

Άρθρο 3ο  

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού 
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 

φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 01-03-2019 και ώρα 15.00 μ.μ, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4412/16  (ΦΕΚ/Α/8-8-

2016), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ /Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

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

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
30 - 01 - 2019 

20 – 02 - 2019 

ώρα 8:00 π.μ. 

01 - 03 - 2019 

ώρα 15:00 μ.μ. 

 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16 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.)». 

 

Άρθρο 4ο 

    Συμπληρωματικές πληροφορίες 
 Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες 

ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτό πρέπει να γίνει μέχρι και 

δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή 

συγκεκριμένα μέχρι την 16-02-2019. Οι απαντήσεις παρέχονται μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την 22-02-2019, εφόσον τα 

σχετικά αιτήματα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. 

 Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων από 

τους ενδιαφερόμενους υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε 

μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. Αιτήματα παροχής 

διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

 

Άρθρο 5  

Δικαιούμενοι συμμετοχής - Λόγοι αποκλεισμού - Κριτήρια επιλογής 

 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις 

προμηθευτών, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού και διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό, την τεχνογνωσία και την σχετική 

εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας.  

 Οι ενώσεις προμηθευτών υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της που αποτελούν την ένωση είτε από κοινό εκπρόσωπό τους 

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 

προμηθευτών. Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 

μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά, αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη 

δήλωση περί σύστασης κοινοπραξίας, εφόσον καταστούν ανάδοχοι. Η επιλεγείσα ένωση 

υποχρεούται να συσταθεί ως Κοινοπραξία σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εάν κατακυρωθεί σε αυτό το σχήμα η σύμβαση.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Η κατάθεση προσφοράς από τον διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός έλαβε 

υπόψη κατά την σύνταξη της προσφοράς του τις απαιτήσεις των εργασιών όπως αυτές 

αποτυπώνονται στην Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (Παράρτημα Α΄).          

 

5.1 Λόγοι αποκλεισμού από συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθ. 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

όταν : 

 

Α) υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  

β) δωροδοκία,  

γ) απάτη,  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας,  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση της παραγράφου αφορά 

ιδίως στις περιπτώσεις : 

 Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

 Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Β) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και μπορεί να αποδείξει με τα 

κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας 

πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

 

Γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.   

 



6 

 

Δ) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή   

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

  

 Για τους λόγους αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης καθώς και τις τυχόν κατά περίπτωση επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις, 

εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

 

5.2 Κριτήρια επιλογής 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής όπως αυτά 

ορίζονται παρακάτω ώστε να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις εκ του νόμου απαιτούμενες 

προϋποθέσεις  για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Α) Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Να είναι  

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - 

μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του 

Ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. 

Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό 

/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 

Β) Ικανό τεχνικό προσωπικό. Το προσωπικό που απασχολεί ο οικονομικός φορέας να διαθέτει 

κατάλληλους τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα με ειδικότητες που 

ανταποκρίνονται στις περιγραφόμενες εργασίες, ήτοι μηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, 

μηχανοτεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, εφαρμοστές ή ηλεκτροτεχνίτες, ηλεκτρονικοί, φανοποιοί, 

βαφείς και λοιπές συναφείς ειδικότητες. Θα πρέπει να υποβληθούν οι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων του τεχνικού προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει ο  

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση των εργασιών. 

Γ) Να διαθέτει συνεργείο με κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και άδεια λειτουργίας από αρμόδιο 

φορέα σε ισχύ, κατάλληλη για το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται. Θα πρέπει να 

υποβληθούν η περιγραφή των χώρων και του τεχνικού εξοπλισμού του συνεργείου, καθώς 

και η Διεύθυνση του εγκατεστημένου αδειοδοτημένου συνεργείου. 

Δ) Να συμμορφώνονται με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Για την απόδειξη της ανωτέρω συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτουν: 

 Το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο αντίστοιχο που να αφορά τις 

απαραίτητες  εργασίες που περιγράφονται, με πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων. 

 Το πρότυπο περιβαντολλογικής διαχείρισης  ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο που να 

αφορά τις απαραίτητες  εργασίες που περιγράφονται, με πιστοποιήσεις που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων. 

 

Άρθρο 6ο 

       Προϋποθέσεις συμμετοχής  
 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, 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 κατωτέρω διαδικασία 

εγγραφής. 
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 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε 

αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του 

ταυτοποιούμενοι ως εξής : 

- 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 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών 

- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας : 

1. είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

2. είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη  

μετάφραση  στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 

60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 

υπηρεσία. 

 

 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

μέσω της διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 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 υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως 

πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

Άρθρο 7ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά      

τα δικαιολογητικά του άρθρου αυτού σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον 

Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α΄/29-5-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν. 

4412/2116 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

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

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΔΑΠΑ 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 

1) α) Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και όλες τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και 

ΕΠΕ), καταστατικό της εταιρείας και των εγγράφων ισχύουσας εκπροσώπησης (για Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) ή στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 

http://www.promitheus.gov.gr/
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δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών αν 

αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των νομικών 

προσώπων.  

β) Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας : 

β1) Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη 

σύσταση της Κοινοπραξίας και εφόσον αυτή αναδειχθεί ανάδοχος ότι τα μέλη της αποδέχονται 

την από κοινού εκτέλεση της σύμβασης και την αλληλέγγυα ευθύνη εις ολόκληρο. 

β2) Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο διορισμού κοινού εκπροσώπου των κοινοπρακτούντων 

που πρέπει να είναι ένας εξ αυτών. 

β3) Τα κοινοπρακτούντα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους, (Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του για 

κοινοπρακτούντα νομικά πρόσωπα με μορφή Α.Ε. και ΕΠΕ, καταστατικό και έγγραφες 

τροποποιήσεις για κοινοπρακτούντα νομικά πρόσωπα με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε., ταυτότητα για 

κοινοπρακτούντα φυσικά πρόσωπα, στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα 

πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία και τα 

έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, 

αναλόγως με τη νομική μορφή των κοινοπρακτούντων νομικών προσώπων). 

 

2) Εγγυητική συμμετοχής στον διαγωνισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας. 

 

3) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 

4412/2016 και το ΦΕΚ 3698/Β’/16-11-2016, το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 5, παρ. 5.1 της παρούσας διακήρυξης 

για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί στο άρθρο 5, παρ. 5.2 της 

παρούσας διακήρυξης.  

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και δεν στηρίζεται 

στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει 

να συμπληρώσει  ένα ΕΕΕΣ.  

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες 

μιας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων, μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει το δικό 

του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από 

τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται. 

Τέλος, όταν σε μια διαδικασία δημόσιας σύμβασης συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών 

φορέων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα της ένωσης, χωριστό 

ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως 

πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 

εκφρασμένο σε ποσοστό, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

σε μορφή αρχείου .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του 

Ν. 4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη.  

Συγκεκριμένα, το ΕΕΕΣ υπογράφεται: 

 στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής,  

 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές,  

 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , 

 στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
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Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016, είναι δυνατή η υποβολή του 

ΕΕΣΣ με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση νομίμου εκπροσώπου ή αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου, του οικονομικού φορέα για το σύνολο των 

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του 

οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς 

προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο επικουρικό αρχείο .xml, προκειμένου να 

εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή 

αρχείου .pdf. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου .xml, οι 

οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το 

EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον διαγωνισμό και 

αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν 

σε μορφή .pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλουν.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΕΕΕΣ, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείς μπορούν να ενημερωθούν από την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ > Γενικές Πληροφορίες > Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD) 

 

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να ενημερώνουν την αναθέτουσα αρχή για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την 

δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

Για όσα δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα στο ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί 

φορείς θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους / να διαθέτουν τα αντίστοιχα 

αποδεικτικά μέσα (π.χ. απόσπασμα ποινικού μητρώου, φορολογική-ασφαλιστική 

ενημερότητα κλπ) σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως 

πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και το χρόνο υποβολής της προσφοράς, 

προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 

αποδεικτικά αυτά πρέπει να υποβληθούν (στην περίπτωση που εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής τους, μπορούν να υποβληθούν ως δικαιολογητικά 

κατακύρωσης) σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας διακήρυξης από τον οικονομικό 

φορέα που θα αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος. 
  

Β.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ: 
 Προκειμένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δικαιολογητικά, που 

όμως εκδίδονται από την χώρα εγκατάστασής τους. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδονται τα 

σχετικά πιστοποιητικά. Στην περίπτωση αυτή τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 

 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 
 Υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ανάλογα με 

τη χώρα εγκατάστασής τους. 

 

Δ.   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
 Για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 

ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό πρόσωπο) πρέπει να κατατεθούν όλα τα παραπάνω για τους 

Έλληνες πολίτες κατά περίπτωση δικαιολογητικά.  

 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf  και ΜΟΝΟ το ΕΕΕΣ φέρει ψηφιακή υπογραφή του 

νόμιμου εκπρόσωπου του οικονομικού φορέα.  

Η παράλειψη ηλεκτρονικής υποβολής στην πλατφόρμα του συστήματος έστω και ενός 

από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής ή η προσκόμιση δικαιολογητικών που δεν 

πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό 

αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από τον διαγωνισμό.  

 

Άρθρο 8ο 

Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συμμετοχής 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι δέκα χιλιάδες 

τριακόσια ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (10.380,80€) και πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 

για τριάντα (30) μέρες μετά τη λήξη του αρχικού χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 10 της παρούσης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν τη λήξη της να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει την 

διάρκεια ισχύος της εγγύησης συμμετοχής (άρθρο 72 Ν.4412/2016).  
 

Στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:  

1. Η ημερομηνία έκδοσης  

2. Ο εκδότης  

3. Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Δήμος Βόλου)  

4. Ο αριθμός της εγγύησης  

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση  

6. Η πλήρης επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του συμμετέχοντα (στην περίπτωση 

ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης) υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση. 

 

 Η εγγύηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με τα Δικαιολογητικά 

συμμετοχής / Τεχνική προσφορά σε μορφή αρχείου .pdf και κατατίθεται και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο) στην αναθέτουσα αρχή, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική 

υποβολή. Η υποχρέωση κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής σε έντυπη μορφή δεν ισχύει για 

τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή (π.χ. 

εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).  

 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον διαγωνιζόμενο στον οποίο κατακυρώθηκε ή 

ανατέθηκε η εργασία επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής που αφορούν τους λοιπούς διαγωνιζομένους που έλαβαν 

μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του                      

Ν. 4412/16. 

 

 



11 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει, πριν 

ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει διάρκεια 

μεγαλύτερη κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από την διάρκεια της σύμβασης. Η εγγύηση 

επιστρέφεται μετά την λήξη της και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 

τους δύο συμβαλλόμενους.  

Σε κάθε περίπτωση, για τις ανωτέρω εγγυήσεις, έχουν ισχύ και εφαρμογή οι διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 9ο 

Τρόπος Σύνταξης και υποβολής των Προσφορών 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των  

εργασιών όλων των οχημάτων. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο προσφορά. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη 

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον 

έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  

 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα ή ακριβή αντίγραφα των 

δημοσίων εγγράφων, η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 

έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) 

του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 

(ενδεικτικά αναφέρουμε Διοικητικές αρχές και ΚΕΠ) της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  
 

Επίσης ισχύουν: 

- Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που 

επιδιώκουν να διαστρεβλώσουν των ανταγωνισμό.  

- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

- Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να 

παράσχει γραπτώς στην επιτροπή του διαγωνισμού τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από 

αυτόν, προκειμένου να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς του. Εάν 

δεν δοθούν οι διευκρινίσεις αυτές ή αν αυτές που δόθηκαν κριθούν αιτιολογημένα 

ανεπαρκείς ή ανακριβείς, η προσφορά απορρίπτεται. 

- Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. 

Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης και της Μελέτης, 

απορρίπτεται. 

 

9.1 Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 

 Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία  και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2116, στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013                 

http://www.promitheus.gov.gr/
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(ΦΕΚ /Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

 

Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα]. 

 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν 

με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 

έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα 

και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.  
 

Α) Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» 

 
 Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf : 

 

Α.1) Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.  

 

Α.2) Τεχνική προσφορά  

Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική τους προσφορά συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, η τελική εκτύπωση του οποίου αφού ελεγχθεί από 

τον προσφέροντα, 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.  

 

Α.3) Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Να είναι  

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - 

μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του 

Ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. 

Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό / 

βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους 

σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 

 

Α.4) Ικανό τεχνικό προσωπικό. Το προσωπικό που απασχολεί ο οικονομικός φορέας να 

διαθέτει κατάλληλους τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα με ειδικότητες που 

ανταποκρίνονται στις περιγραφόμενες εργασίες, ήτοι μηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, 

μηχανοτεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, εφαρμοστές ή ηλεκτροτεχνίτες, ηλεκτρονικοί, φανοποιοί, 

βαφείς και λοιπές συναφείς ειδικότητες. Θα πρέπει να υποβληθούν οι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων του τεχνικού προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει ο  οικονομικός 

φορέας για την εκτέλεση των εργασιών. 

 

Α.5) Να διαθέτει συνεργείο με κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και άδεια λειτουργίας από 

αρμόδιο φορέα σε ισχύ, κατάλληλη για το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται. Θα 

υποβληθούν η περιγραφή των χώρων και του τεχνικού εξοπλισμού του συνεργείου, καθώς και 

η Διεύθυνση του εγκατεστημένου αδειοδοτημένου συνεργείου. 
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Α.6) Να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. Για την απόδειξη της ανωτέρω συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτουν: 

• Το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο αντίστοιχο που να αφορά τις 

απαραίτητες  εργασίες που περιγράφονται, με πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί από επίσημα 

ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων. 

• Το πρότυπο περιβαντολλογικής διαχείρισης  ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο που να 

αφορά τις απαραίτητες  εργασίες που περιγράφονται, με πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων. 

 

Α.7) Βεβαίωση που θα εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου, με την οποία θα πιστοποιείται ότι ο ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορέας μετέβει στο χώρο που φυλάσσονται τα οχήματα και  έλαβε ιδίαν άποψη για 

την παρούσα λειτουργική κατάσταση των οχημάτων καθώς και για το χρώμα που θα απαιτηθεί 

για την βαφή των οχημάτων για τα οποία υποβάλει προσφορά και δεν μπορεί να επικαλεστεί εκ 

των υστέρων άγνοια αυτής.   

 

Α.8)  Υπεύθυνη δήλωση ή ξεχωριστές υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, η οποία/-ες θα 

υπογράφονται ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, με τις οποίες θα 

βεβαιώνεται ότι:  

1. έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης καθώς και των τεχνικών 

προδιαγραφών, όπως αυτές αναφέρονται στην Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και χωρίς καμία παρέκκλιση από αυτούς, 

καθώς και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε στοιχείο και σχετικό 

δικαιολογητικό, εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. αποδέχεται ότι γνωρίζει και έχει ιδίαν άποψη για την παρούσα λειτουργική κατάσταση των 

οχημάτων για τα οποία υποβάλει προσφορά και δεν μπορεί να επικαλεστεί εκ των υστέρων 

άγνοια αυτής. Οι προσφερόμενες εργασίες θα συμμορφώνονται πλήρως με τις αναφερόμενες 

προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στην Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης. 

3. η προσφερόμενη τιμή ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης εξήντα (60) επιπλέον μέρες και περιλαμβάνει όλες τις 

απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων 

για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών, το κόστος παραλαβής των οχημάτων από τις 

εγκαταστάσεις του Δήμου προς στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς και η επιστροφή και 

παράδοση μετά τις εργασίες που προβλέπονται για το κάθε όχημα. 

4. μετά την ολοκλήρωση της επισκευής και βαφής κάθε απορριμματοφόρου θα παρέχει γραπτή 

εγγύηση (μεγαλύτερη του ενός (1) έτους) με την οποία θα εγγυάται την ποιότητα των εργασιών 

που υλοποίησε. Στο περιεχόμενο της γραπτής εγγύησης θα αναφέρει όσα ζητούνται στο 3.4 των 

τεχνικών προδιαγραφών της Μελέτης (Παράρτημα Α΄).    

 

Διευκρινίζεται ότι για τις υπεύθυνες δηλώσεις ισχύουν τα εξής: 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν 

ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι 

εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών.  

 Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του 

υπογράφοντος (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο 
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γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κλπ.), ώστε να 

είναι ορθές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986.  

 

Β) Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

 
 Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον                 

υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά» του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή), και θα 

περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής δύο (2) αρχεία: 

Β.1) Την οικονομική προσφορά, η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής 

προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν την τιμή προσφοράς 

(χωρίς το ΦΠΑ). Το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, η τελική εκτύπωση αφού ελεγχθεί από τον προσφέροντα, 

υπογράφεται ψηφιακά επί ποινή αποκλεισμού από τον προσφέροντα σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου, τον νόμιμο εκπρόσωπό σε περίπτωση νομικού προσώπου, τον κοινό εκπρόσωπο 

των μελών σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών. 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. 

Β.2) Επιπλέον, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν το «ΈΝΤΥΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (βλ. Παράρτημα Α, Μελέτη), το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 

επί ποινή αποκλεισμού από τον προσφέροντα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, τον νόμιμο 

εκπρόσωπό σε περίπτωση νομικού προσώπου, τον κοινό εκπρόσωπο των μελών σε περίπτωση 

ένωσης προμηθευτών. 

 

Επίσης, ισχύουν τα ακόλουθα:   

 Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ (€) και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμού της Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, ανά 

όχημα.  

 Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων (εκτός από 

τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο Βόλου) και όλες τις απαιτούμενες δαπάνες 

του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση 

των εργασιών, το κόστος παραλαβής των οχημάτων από τις εγκαταστάσεις του Δήμου προς 

στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, η επιστροφή και παράδοση μετά τις εργασίες που 

προβλέπονται για το κάθε όχημα. 

 Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο μέχρι και την οριστική 

παραλαβή της συνολικής ποσότητας των εργασιών. Αποκλείεται αναπροσαρμογή της τιμής 

προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίµου των εργασιών που 

θα προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του.  

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 

στοιχείων και δικαιολογητικών, ο οικονομικός φορέας προσκομίζει υποχρεωτικά στην 

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, σε πρωτότυπη μορφή, όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 9.2 της διακήρυξης.  

 

9.2 Υποβολή φακέλου προσφοράς σε έντυπη μορφή ως φυσικό αρχείο 

Κάθε οικονομικός φορέας που υπέβαλε ηλεκτρονική προσφορά υποχρεούται να 

καταθέσει στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βόλου (πλατεία Ρήγα Φεραίου, ΤΚ 38333), εντός τριών 
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(3) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της ηλεκτρονικής προσφοράς του στη διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ σε σφραγισμένο φάκελο, στο εξωτερικό μέρος 

του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα : 

- η λέξη ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

- η ονομασία της αναθέτουσας αρχής στην οποία κατατίθενται δηλαδή : ΔΗΜΟΣ 

ΒΟΛΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Πλατεία Ρ. Φεραίου, ΤΚ 38333) 

- ο τίτλος του διαγωνισμού και  

- τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία, διεύθυνση, τηλ. επικοινωνίας, φαξ και e-mail). 

 

Περιεχόμενο φακέλου: 

 

Α) Πρωτότυπη Εγγυητική συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της 

παρούσας. 

Β) Πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 

επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 

(Apostille).  

  

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της 

προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών, η ηλεκτρονική οικονομική 

προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του 

διαγωνισμού. 

Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά 

διαπιστωθεί ότι ορισμένα από αυτά που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε 

να προσκομισθούν, δεν προσκομίσθηκαν, τότε η αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί από τον 

προσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός επτά (7) ημερών. Μετά το 

πέρας των 7 ημερών αν δεν προσκομίσει τα ζητούμενα δικαιολογητικά η προσφορά του 

απορρίπτεται. 

Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ και τυχόν τεχνικά φυλλάδια.  

 

Άρθρο 10ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης εξήντα (60) επιπλέον μέρες. Προσφορά που δεν ορίζει 

ή ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 11ο 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
 Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού θα είναι συνταγμένες εξ ολοκλήρου στην 

Ελληνική γλώσσα, καθώς και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται, θα είναι πλήρεις και σαφείς σε 

όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Σε περίπτωση ανάρτησης ή και κατάθεσης φωτοαντιγράφων αλλοδαπών εγγράφων, 

αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο, εκτός και μόνο από τυχόν επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των 

http://www.promitheus.gov.gr/
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προσφερόμενων ειδών, που επιτρέπεται η υποβολή τους στην αγγλική γλώσσα χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984(Α'188). 

 

Άρθρο 12ο 

Τρόπος πληρωμής - κρατήσεις 
 Η συμβατική αξία των υλοποιημένων εργασιών θα πληρώνεται στον Ανάδοχο τμηματικά, 

κατόπιν υποβολής από τον Ανάδοχο στην επιβλέπουσα Υπηρεσία τιμολογίου που θα 

συνοδεύεται από τις καρτέλες των επισκευών που πραγματοποιήθηκαν για κάθε όχημα. Στην 

περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής συμφωνήσει ως προς την ποιότητα και την ποσότητα 

των εργασιών, θα υπογράφεται η αντίστοιχη βεβαίωση καλής εκτέλεσης.  

 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους ισχύοντες φόρους, τέλη, κρατήσεις που 

προβλέπονται από τον νόμο, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τον Δήμο καθώς και με κάθε 

άλλη οικονομική επιβάρυνση που ισχύει κατά το χρόνο πληρωμής.  

 Η δαπάνη δημοσίευσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) βαρύνει τον Ανάδοχο 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007, όπως ισχύει. 

 

Άρθρο 13ο 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 
 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 07-03-2018 και 

ώρα 10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 

Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών. 

 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι 

ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση 

των λοιπών στοιχείων αυτών. 

 Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

 Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική 

Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 

προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενη 

ημερομηνία για λόγους ανωτέρας βίας (λ.χ απεργία υπαλλήλων) αυτή αναβάλλεται και ορίζεται 

ηλεκτρονικά νέα ημερομηνία αποσφράγισης. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος Βόλου ενημερώνει 

ηλεκτρονικά όλους τους συμμετέχοντες για την αναβολή, την ημέρα και ώρα της νέας 

συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά την νέα ημέρα και ώρα, η 

ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται.  

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει τα πρακτικά για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού 

προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου. 

 Μετά την ολοκλήρωση των διακριτών σταδίων αξιολόγησης και την απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής ανακηρύσσεται ο “προσωρινός ανάδοχος”, ο οποίος ειδοποιείται μέσω 

του ηλεκτρονικού συστήματος από το αρμόδιο πιστοποιημένο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) 

να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της 

παρούσης.  
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Άρθρο 14ο 

Ηλεκτρονική αξιολόγηση - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έκδοση της σχετικής απόφασης, ο Δήμος 

Βόλου ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 

δώδεκα (12) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείου .pdf τα δικαιολογητικά του 

άρθρου 15 της παρούσας. 

 Επιπλέον, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή στο 

Πρωτόκολλο του Δήμου Βόλου. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται και 

προσκομίζονται ως πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης τοποθετούνται σε σφραγισμένο 

φάκελο στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

 

Α) η λέξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Β) η ονομασία της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία κατατίθενται, δηλαδή, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ –

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Βόλος, Τ.Κ. 38333) 

Γ) ο τίτλος του διαγωνισμού και 

Δ) τα στοιχεία του αποστολέα (του προσφέροντα) (επωνυμία, τηλ. επικοινωνίας, fax και email). 

 

 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει και να τα 

προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 103 του                

Ν. 4412/2016. 

 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 15 είναι ψευδή ή ανακριβή ή αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν 

υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν 

νομίμως και εμπρόθεσμα δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του 

άρθρου 5 απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται με τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των 

διατάξεων των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016. 

  

 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει 

ότι πληρούν, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι οποίες επήλθαν 

ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 15. 

  

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

προσωρινού αναδόχου γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού μετά και την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι 

διαγωνιζόμενοι των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν και ήταν παραδεκτές, 

μπορούν να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά τα οριζόμενα στα 

έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου για τη λήψη απόφασης είτε για την απόρριψη της προσφοράς του 



18 

 

προσωρινού αναδόχου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παρ. 3, 4 ή 5 του άρθρου 

103 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4479/2017, είτε κατακύρωσης της 

σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με 

την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου και η σχετική 

απόφαση υποβάλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του αποτελέσματος και ανάδειξης αναδόχου 

κατακύρωσης της εργασίας κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος στους 

διαγωνιζόμενους των οποίων ανοίχτηκαν οι οικονομικές προσφορές. 

Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο 

ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, κατόπιν σχετικού αιτήματος του 

δήμου και τη σύμφωνη γνώμη του μειοδότη. 

 

Άρθρο 15ο 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο προς τούτο έγγραφο, το οποίο να φέρει 

ημερομηνία έκδοσης μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης (δεδομένου ότι βεβαιώνουν έννομες καταστάσεις μέχρι και το 

χρόνο έκδοσής τους). Εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, 

από το οποίο δεν προκύπτουν οι λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αφορά: 

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε κάθε άλλη περίπτωση για τους νόμιμους εκπροσώπους του νομικού προσώπου, του 

τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους  λόγους του άρθ. 73 παρ. 1 του                  

Ν. 4412/2016, (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και 

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων). Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το 

είδος το αδικήματος για το οποίο καταδικάστηκε θα πρέπει να επισυνάπτονται και οι 

αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι τροποποιήσεις του άρθ. 73 

του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τον Ν. 4479/2017.  

 

2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι:  

Α) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Β) ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τόσο 

κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως εξής: 

1. Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν.  

2. Οι ομόρρυθμες εταιρείες ( Ο.Ε.) όλων των μελών και του προσωπικού 

3. Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού 

4. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) των διαχειριστών και του προσωπικού 

5. Οι Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

μόνο για το προσωπικό που απασχολούν. 

 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:  
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- 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. 

 

3) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο να ήταν σε ισχύ τόσο κατά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, το οποίο να φέρει ημερομηνία 

έκδοσης μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης (δεδομένου ότι βεβαιώνουν έννομες καταστάσεις μέχρι και το χρόνο έκδοσής 

τους), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της 

χώρας εγκατάστασής τους.  

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως 

σε εκκαθάριση.  

 

5) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Το πιστοποιητικό 

θα φέρει ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

6)  Για τους Συνεταιρισμούς απαιτείται επιπλέον:  

Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

7) Για τις Ενώσεις Προμηθευτών υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 

και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη είτε από τον κοινό τους 

νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία να αναφέρεται ότι με την υποβολή προσφοράς κάθε μέλος 

ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο                  

Ν. 4412/2016.  

  

 Τα παραπάνω δικαιολογητικά 1-7 του παρόντος άρθρου εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης της επιχείρησης.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 

που αναφέρονται στις παράγραφος 1 έως 2 και στην παράγραφο 4 περίπτωση β ' του άρθρου 

73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 
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αποκλεισμού, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ του 

Δήμου Βόλου η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντα που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 Η υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων                              

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Επίσης, προσκομίζονται 

σε φυσική μορφή με ποινή αποκλεισμού, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την 

ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του Δήμου Βόλου. 

 

Άρθρο 16ο 

Έννομη προστασία – Προδικαστική Προσφυγή 
 Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή 

παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) προδικαστική προσφυγή, με βάση την 

διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (ΠΔ 39/2017, ΦΕΚ 64/Α).  

 Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής 

θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού. 

 Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από 

την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης με ηλεκτρονικά μέσα. Ειδικά για την άσκηση 

προσφυγής κατά της διακήρυξης, η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστέων 

πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών (άρθρο 360, παρ. 2 του Ν. 4412/2016).  Δεν 

επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων 

εκτός της προδικαστικής προσφυγής. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον 

προσφεύγοντα παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50% 

της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.), το ύψος του οποίου στη παρούσα διακήρυξη 

ορίζεται στις δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (2.595,20€). 

 Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως 

άνω κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολου στη 

διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και 

αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.  

 Για την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του παράβολου ο προσφεύγων 

υποχρεούται να επισυνάψει έντυπο προσφυγής, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα I, του 

ΠΔ 39/2017, ΦΕΚ 64/Α, εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε 

Τράπεζα, επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο 

Κωδικό, φέρει την ένδειξη “πληρωμένο” καθώς και βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του 

ηλεκτρονικού παράβολου από την Υπηρεσία που το αποδέχεται. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής ή σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής 

προσφυγής το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα με την απόφαση του οικείου 

σχηματισμού της ΑΕΠΠ, που εξέτασε την προδικαστική προσφυγή. Επίσης, επιστρέφεται στον 

προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 

πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ 

επί της προσφυγής (άρθρο 363 παρ. 5 Ν. 4412/2016). 

  

 Κατά τα λοιπά, η άσκηση προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του (ΠΔ 39/2017, ΦΕΚ 64/Α).  

 Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή 

συντελούνται μετά την 31η Μαΐου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 

έως 374) του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 17ο 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης-Υπογραφή Σύμβασης 
 Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών. Η 

απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., 

επί αποδείξει. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο Δήμος 

Βόλου δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της 

απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν 

συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 

διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και 

από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, δηλαδή αυτά 

που με υπεύθυνη δήλωση δεσμεύθηκε να προσκομίσει εφόσον ανακηρυχθεί προσωρινός 

ανάδοχος, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο Δήμος 

Βόλου προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 

προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και πληρώνοντας στο Ταμείο του 

Δήμου το ανάλογο κόστος των δημοσιεύσεων. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δήμου Βόλου η εγγύηση συμμετοχής 

του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Άρθρο 18ο 

Σύμβαση 
 Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, της μελέτης 

που την συνοδεύει και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο Βόλου, 

καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν 

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

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 
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- Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

- Τα προμηθευόμενα είδη και τις ποσότητες αυτών. 

- Την συμφωνηθείσα τιμή. 

- Τον τόπο, τον τρόπο παροχής των ειδών. 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την προσφορά του αναδόχου. 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο παραλαβής. 

- Τον τρόπο πληρωμής. 

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση 

τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης. 
  Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης ή μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού συνεκτιμώντας τις ανάγκες της 

υπηρεσίας και τυχόν απρόβλεπτες καταστάσεις. 

 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 132 του                              

Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 19ο 

Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 
Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να 

υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, με απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016. 

Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 

και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν παρείχε τα είδη, μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

Ο  ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, 

όταν η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η εργασία δεν ολοκληρώθηκε με ευθύνη του φορέα, αφού 

δεν παραδόθηκαν τα στοιχεία εγκαίρως στον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 20ο 

 Υποχρεώσεις αναδόχου - Παράδοση / Παραλαβή των εργασιών 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και 

έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές σύμφωνα και με τους γενικούς όρους της παρούσας 

μελέτης. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατό να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, για τις 

εργασίες επί των οχημάτων, τις αποστάσεις μεταφοράς των οχημάτων από το Δήμο Βόλου προς 

το συνεργείο του Αναδόχου και επιστροφής αυτών στο Δήμο Βόλου, των απαιτούμενων υλικών 

για κάθε εργασία, ούτε για τις απαιτήσεις των εργατοτεχνιτών, ούτε για τις τιμές ημερομισθίων 

και υλικών. 

Ο ανάδοχος κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης υποχρεούται: 

α) Να τηρεί τους κείμενους νόµους και διατάξεις και τα δυνάµει αυτών διατάγματα 

καθώς και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές µε τις 

εργασίες που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση τους. 

β) Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη καθώς καθίσταται µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος 

για οποιεσδήποτε φθορές ή ζηµιές που προξένησε ο ίδιος ή οι συνεργάτες του κατά την 

εκτέλεση των εργασιών σε πρόσωπα ή πράγµατα του ∆ήµου από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως 

αιτία. 

γ) Να τηρεί τους ισχύοντες νόµους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές 

διατάξεις, περί υγείας και ασφάλειας εργαζομένων για το σύνολο του προσωπικού που 
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απασχολείται στις ανατιθέμενες εργασίες. 

δ) Να τηρεί καρτέλες (σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή) των επισκευών που 

πραγµατοποιεί για κάθε όχηµα. Οι καρτέλες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας και θα 

περιέχουν το πλήρες ιστορικό επεµβάσεων από τον ανάδοχο, ενώ θα παραδίδονται στην 

Υπηρεσία με το τέλος των εργασιών και µε το πέρας της σύµβασης το σύνολο των στοιχείων. 

ε) Η ενσωμάτωση όλων των υλικών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για τις  

εργασίες εκτέλεσης επισκευών κάθε οχήματος, µε την παρούσα µελέτη, θα γίνονται µε µέριµνα 

και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προκειµένου να διασφαλίζονται και να ικανοποιούνται 

όλα τα πρότυπα για την σήµανση CE. 

Σε καμία περίπτωση δε δύναται να επιβαρυνθεί ο Δήμος με αποζημίωση για ζημιές ή 

ατυχήματα που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών μέσων 

που αυτός χρησιμοποιεί, ενώ αυτός είναι ο εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος αστικής και ποινικής 

ευθύνης για τα τυχόν προαναφερθέντα ατυχήματα και φθορές. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να εγγυώνται γραπτώς την ποιότητα της εργασίας τους ενώ 

η χρονική εγγύηση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Η εγγύηση αυτή 

νοείται ως η χωρίς χρέωση άµεση επισκευή του οχήµατος ή του µέρους που καταρχήν 

επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης. 

Εννοείται ότι αν η παραπάνω επισκευή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επί τόπου στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου, από τον ανάδοχο, τότε η οποιαδήποτε μεταφορά του οχήματος στις 

εγκαταστάσεις του καθώς και η επιστροφή του θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Στην 

παραπάνω εγγύηση θα αναφέρονται οι εργασίες οι οποίες εκτελέστηκαν και τα ανταλλακτικά 

µε τους κωδικούς τους και τον κατασκευαστή που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία 

ενσωματώθηκαν στις παραπάνω εργασίες ανά όχημα και θα αναφέρεται με σαφήνεια η εγγύηση 

καλής λειτουργίας των παραπάνω διάρκειας τουλάχιστον ενός χρόνου. Κάθε παραστατικό 

πληρωµής θα συνοδεύεται από το παραπάνω έγγραφο εγγύησης. 

Ο ανάδοχος θα εκτελεί τις επισκευές, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα ανά μήνα που θα 

εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση µε 

τον Προϊστάμενο του Τµήµατος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου. 

 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να περαιώνει τις εργασίες εντός τριάντα (30) 

ημερολογιακών ημερών, από τη λήψη της εκάστοτε εντολής από τον Προϊστάμενο του 

Τµήµατος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης. Ο χρόνος των τριάντα (30) ημερών αφορά την ταυτόχρονη εκτέλεση των 

εργασιών βαφής και επισκευής τουλάχιστον τεσσάρων (4) οχημάτων ώστε να είναι δυνατή η 

ολοκλήρωση των εργασιών του συνόλου του στόλου σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος µπορεί να αιτηθεί επέκταση του χρόνου ολοκλήρωσης 

των εργασιών ανακατασκευής, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους που συντρέχουν και 

κρίνεται αναγκαία η επέκταση.  

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και μετά 

τον έλεγχο αυτών σύμφωνα με τους όρους της μελέτης. Στη συνέχεια θα υπογράφεται το 

σχετικό πρωτόκολλο.  
Σε περίπτωση που προκύψει μετά τον έλεγχο, απόκλιση των εργασιών από την τεχνική 

έκθεση, ή τυχόν μη εκτέλεσή τους σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης, υποχρεούται ο ανάδοχος να προβεί στην άμεση επανακτέλεση των εργασιών, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Μελέτη (Παράρτημα Α΄). Αν ο ανάδοχος δεν ολοκληρώσει τις 

εργασίες ή επικαλεστεί αδυναμία προς τη σωστή τους εκτέλεση, τότε, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 87Α΄/8-8-2016) κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

 Κατά τα λοιπά, για την παράδοση – παραλαβή των εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του 

N. 4412/2016. 
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Άρθρο 21ο 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, έχουν 

πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται 

από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 

άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (αριθ. 

ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργική Απόφαση) και της περίπτωσης (β) της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 

 

Άρθρο 22ο 

Λήψη πληροφοριών 
 Πληροφορίες για τη διαγωνιστική διαδικασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου, Δ/νση: Πλατεία 

Ρήγα Φεραίου, Τ. Κ. 38333, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Ευστρατιάδης Γεώργιος τηλ: 2421350294 

φαξ: 2421097610.  

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και για τον προγραμματισμό της επίσκεψης 

στο αμαξοστάσιο του Δήμου παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου, από την αρμόδια υπάλληλο προϊσταμένη 

του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων κα Στυλίδου Κίτσα, τηλ: 2421353186. 

Επίσης πλήρες τεύχος της διακήρυξης μαζί με τα παραρτήματα που τη συνοδεύουν θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στο διαδίκτυο www.dimosvolos.gr > 

Προκηρύξεις. 

 

Άρθρο 23ο 

Δημοσίευση-Τοιχοκόλληση 
 Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αποσταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μία (1) εβδομαδιαία, δύο (2) τοπικές ημερήσιες 

εφημερίδες, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα 

τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Βόλου.  

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται 

από τον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Δήμου (www.dimosvolos.gr) > Προκηρύξεις. 

Οι δαπάνες για την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής, θα 

καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον/τους ανάδοχο/αναδόχους με την προσκόμιση των 

νόμιμων παραστατικών, πριν την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση που προκύψουν 

περισσότεροι του ενός ανάδοχοι, ο επιμερισμός των εξόδων δημοσίευσης γίνεται αναλογικά με 

βάση το συμβατικό ποσό ανάθεσης στον κάθε ανάδοχο. Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης 

του διαγωνισμού τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο. 

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 3463/2006. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ  

 

 

 

 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ν. ΜΠΕΟΣ 
    

http://www.dimosvolos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosvolos.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  

Δ/ΝΣΗ :  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

Αρ.  Μελ. :   

CPV: 50000000-5 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» 
 

 
 

 
 
ΜΕΛΕΤΗ:  

 
 
“ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”  
 

 
 

 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  
 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ :  
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :  
 

 
 
 643.609,87  ΕΥΡΩ  
 
 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
 
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΟΛΟΣ,   31-12-2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΕΡΓAΣΙΑ: “Βαφή και Επισκευή 
Απορριμματοφόρων Οχημάτων ” 
Προϋπολογισμού: 643.609,87 € με τον ΦΠΑ 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

1.1 Αντικείµενο 

Η παρούσα μελέτη ανάθεσης υπηρεσιών στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών βαφής και επισκευής 
(εργασίες & ανταλλακτικά) των απορριμματοφόρων  του ∆ήµου Βόλου, λαµβάνοντας υπόψη τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016. Ο ∆ήµος Βόλου διαθέτει έναν στόλο 35 απορριμματοφόρων, µεταξύ των 
οποίων περιλαµβάνονται οχήµατα διαφόρων κατασκευαστικών οίκων. Η μελέτη αφορά 
συγκεκριμένες εργασίες επισκευής των υπερκατασκευών των απορριμματοφόρων οχημάτων καθώς 
και  εργασίες φανοποιίας και βαφής των καμπινών των φορτηγών, των πλαισίων και των 
υπερκατασκευών (δεν περιλαμβάνονται τα μηχανικά μέρη των φορτηγών πλασίων).Στις παραπάνω 
εργασίες περιλαμβάνονται και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και υλικά. 

Η βαφή των οχημάτων κρίνεται αναγκαία διότι τα οχήματα έχουν υποστεί φθορές λόγω της 
παλαιότητας και της χρήσης τους. Επίσης επιβεβλημένη διότι με την συνένωση των Περιφερειακών  
Δήμων και την δημιουργία του νέου Δήμου υπάρχει ανομοιομορφία στον στόλο των οχημάτων.   

Στον  Πίνακα 1 περιλαμβάνονται στοιχεία για τις κατηγορίες των οχηµάτων, τον συνολικό αριθµό, τις 
εταιρείες κατασκευής αυτών καθώς και το αμαξοστάσιο στο οποίο σταθμεύουν. 

   Η ανάθεση κρίνεται επιβεβλημένη καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει συνεργείο με την κατάλληλη κατά 
επισκευαστική περίπτωση άδεια λειτουργίας, ενώ οι εργαζόμενοι που αποτελούν το τεχνικό 
κλιμάκιο δεν δύνανται να προβούν σε μεγάλης κλίμακας επιδιορθωτικές εργασίες, καθώς δεν 
διαθέτουν τον αναγκαίο εξοπλισμό και το λογισμικό που είναι απαραίτητο για την διάγνωση και την 
επιδιόρθωση των βλαβών. Παράλληλα η αναγκαιότητα ανάθεσης επιτείνεται και εξαιτίας του 
εύρους των επισκευαστικών εργασιών και της ποικιλίας και ανομοιογένειας των εργοστασιακών 
τύπων των απορριμματοφόρων.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παρούσης περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών 
που πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος ανά όχημα, συμπεριλαμβανομένων των 
ανταλλακτικών και υλικών που θα απαιτηθούν. 

 Στον Πίνακα 2 καταγράφηκαν και κοστολογήθηκαν οι εργασίες επισκευών που η Υπηρεσία εκτιμά 
ότι απαιτείται να εκτελεσθούν για την επισκευή των οχημάτων του διαγωνισµού. Επίσης σε αυτόν 
έχουν καταγραφεί και οι ποσότητες των απαιτούμενων ανταλλακτικών και υλικών που κρίνονται 
απαραίτητα για την ολοκλήρωση των εργασιών.    

Με βάση αυτά στον πίνακα του προϋπολογισμού αποτυπώνεται το κόστος ανά όχημα.  

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν συνολικά και αδιαίρετα το σύνολο των 
εργασιών και ανταλλακτικών όλων των οχημάτων  και σε καμία περίπτωση για µέρος εργασιών ή 
μέρος του συνόλου των οχημάτων. 

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

Οι  παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 50000000-5 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 

Η υλοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας Βαφής και Επισκευής Οχημάτων του ∆ήµου Βόλου θα γίνει με 



27 

 

Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 27  

H συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 643.609,87 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% και προέρχεται από πόρους του Δήμου.  Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 
και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 20.6263.001 «Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων» του 
προϋπολογισμού για τα έτη 2019 και 2020. 

 
 
 
                                                                                                                                        ΒΟΛΟΣ  31-12-2018 
                                                                                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗKE                                                                              
 OI ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                            Η ΠΡΟΙΣ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                 Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ     
                                                                         ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
                                                                                    ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
 
 1. ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ                                             ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ                           ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΤΑΤΑΚΟΣ 
    ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΕ                    ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΕ                 ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 
 
 
 
 
2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ 
ΔΕ ΗΛΕΚΤ/ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 
 
 
 
3. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΥΛΑΚΟΥΔΗΣ 
      ΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΕΡΓAΣΙΑ: “Βαφή και Επισκευή 
Απορριμματοφόρων Οχημάτων ” 
Προϋπολογισμού: 643.609,87€ με τον ΦΠΑ 

                                                   

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
   
 Άρθρο 1 : Αντικείμενο υπηρεσίας  
Αντικείμενο της συγκεκριμένης υπηρεσίας αποτελούν οι εργασίες επισκευής των υπερκατασκευών 
των απορριμματοφόρων οχημάτων καθώς και  οι εργασίες φανοποιίας και βαφής των καμπινών, των  
πλαισίων και των υπερκατασκευών 35 απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Βόλου όπως 
αναλύεται στον Πίνακα 2. 
 
Άρθρο 2 : Ισχύουσες Διατάξεις 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» 
4. Του Ν. 4555/18 
5. Την αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & 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. κ.λ.π. περί ων το 
άρθρο του Ν.Δ/τος 2396/53» 
6. Τον Ν.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» 
7. Τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α' /30-09-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων».  
8. Τον N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
τους και άλλες διατάξεις. 
9. Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα της εκτέλεσης της. 
 
Άρθρο 3: Τεχνικές Προδιαγραφές - Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή 
 
3.1 Τεχνική Περιγραφή 
Στον Πίνακα 1 της µελέτης  περιλαµβάνονται οι αριθμοί κυκλοφoρίας των οχημάτων καθώς και η 
θέση στάθμευσης αυτών. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τα αντίστοιχα αμαξοστάσια 
του Δήμου οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένος συνεργάτη τους σε συνεννόηση με την Υπηρεσία προκειμένου 
να εξετάσουν τα οχήματα και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για την λειτουργική τους κατάσταση, 
καθώς και για να εκτιμήσουν τις εργασίες  που θα απαιτηθούν για την επισκευή αυτών. Οι 
διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αιτηθούν τουλάχιστον 10 μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
διαγωνισμού στην αρμόδια υπάλληλο Προιστάμένη του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης 
Οχημάτων κα Στυλίδου Κίτσα (τηλ. Επικοινωνίας 2421 3 53 186) για τον προγραμματισμό της 
επίσκεψης τους. Με την συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ότι γνωρίζει 
και έχει ιδίαν άποψη για την παρούσα λειτουργική κατάσταση των οχημάτων για τα οποία υποβάλει 
προσφορά και δεν μπορεί να επικαλεστεί εκ των υστέρων άγνοια αυτής. Κατόπιν της επίσκεψης οι 
ενδιαφερόμενοι θα λάβουν σχετική βεβαίωση που θα εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, 
η οποία και θα πρέπει να επισυναφθεί υποχρεωτικά στην Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζομένων. 
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Στον Πίνακα 2 προσδιορίζονται αναλυτικά ανά όχημα οι εργασίες που απαιτούνται, καθώς και οι 
ποσότητες των απαιτούμενων ανταλλακτικών και υλικών που κρίνονται απαραίτητα για την 
ολοκλήρωση των εργασιών.  
Ειδικότερα για την βαφή των οχημάτων θα ακολουθηθούν τα παρακάτω στάδια: 
α. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση τμημάτων του οχήματος, τα οποία δεν επιδέχονται αμμοβολή 
λόγω βλαβών που ενδέχεται να δημιουργηθούν σ΄ αυτά.  
β. Αμμοβολή πλαισίου οχήματος και υπερκατασκευής 
γ. Φανοποιεία όπου απαιτείται στο όχημα 
δ. Τρίψιμο αμμοβολούμενων τμημάτων  
ε. Στοκάρισμα- ετοιμασία για Primer 
ζ. PRIMER 
η. Βαφή δύο (2) στρώσεων (διχρωμία όπως θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία σύμφωνα με τα ήδη 
υπάρχοντα οχήματα). 
 
3.2 Ανταλλακτικά 
Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι «γνήσια» ή «εφάμιλλης ποιότητας» κατά περίπτωση 
ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος-μηχανήματος.  
Ορισμός του γνήσιου ανταλλακτικού σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 
σελίδα 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 Ευρωπαϊκό Κανονισμό  αριθ. 
1400/2002 σελ 13 παράγραφος κ): 
«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. 
 
3.3 Τρόπος και Χρόνος εκτέλεσης Επισκευής 
Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ανακατασκευής έκαστου οχήματος ανέρχεται σε 
τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή του οχήματος στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου. Ο ανάδοχος 
µπορεί να αιτηθεί επέκταση του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών ανακατασκευής, αιτιολογώντας 
πλήρως τους λόγους που συντρέχουν και κρίνεται αναγκαία η επέκταση. Η αίτηση του αναδόχου θα 
εξετάζεται και θα αξιολογείται από την Υπηρεσία και σε ιδιαίτερες και µόνο περιπτώσεις όπου πχ. 
υπάρχει έλλειψη ανταλλακτικών ή άλλος λόγος θα γίνεται αποδεκτή η σχετική αίτηση. 
Το κόστος παραλαβής των οχημάτων από τις εγκαταστάσεις του Δήμου προς στις εγκαταστάσεις του 
Αναδόχου και η επιστροφή και παράδοση μετά τις εργασίες που προβλέπονται, θα βαρύνει 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την τεχνική και χρηματοοικονομική ικανότητα να εκτελεί 
ταυτόχρονα τις εργασίες βαφής και επισκευής τουλάχιστον τεσσάρων (4) οχημάτων ώστε να είναι 
δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών του συνόλου του στόλου σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από 
την υπογραφή της σύμβασης.  
Οι επισκευές θα εκτελούνται, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα ανά μήνα που θα εκδίδεται από την 
αρμόδια Υπηρεσία μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση µε τον Προϊστάμενο του 
Τµήµατος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή και 
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απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.  
 
3.4 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να εγγυώνται γραπτώς την ποιότητα της εργασίας τους ενώ η χρονική 
εγγύηση δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη του ενός (1) έτους. Η εγγύηση αυτή νοείται ως η χωρίς 
χρέωση άµεση επισκευή του οχήµατος ή του µέρους που καταρχήν επισκευάστηκε και κατόπιν 
παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης. Εννοείται ότι αν η παραπάνω 
επισκευή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επί τόπου στις εγκαταστάσεις του Δήμου, από τον ανάδοχο, 
τότε η οποιαδήποτε μεταφορά του οχήματος στις εγκαταστάσεις του καθώς και η επιστροφή του θα 
βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Στην παραπάνω εγγύηση θα αναφέρονται οι εργασίες οι οποίες 
εκτελέστηκαν και τα ανταλλακτικά µε τους κωδικούς τους και τον κατασκευαστή που 
χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία ενσωματώθηκαν στις παραπάνω εργασίες ανά όχημα και θα αναφέρεται 
με σαφήνεια η εγγύηση καλής λειτουργίας των παραπάνω διάρκειας τουλάχιστον ενός χρόνου. Κάθε 
παραστατικό πληρωµής θα συνοδεύεται από το παραπάνω έγγραφο εγγύησης.  
 
3.5 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ικανό τεχνικό προσωπικό, με κατάλληλους τίτλους σπουδών και 
επαγγελματικά προσόντα με ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις περιγραφόμενες εργασίες, ήτοι 
μηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανοτεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, εφαρμοστές ή 
ηλεκτροτεχνίτες, ηλεκτρονικοί, φανοποιοί, βαφείς και λοιπές συναφείς ειδικότητες. Θα υποβληθούν 
οι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του τεχνικού προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει 
ο  οικονομικός φορέας για την εκτέλεση των εργασιών. 
Να διαθέτει συνεργείο με κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό, άδεια λειτουργίας από αρμόδιο φορέα σε 
ισχύ κατάλληλη για το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται. Θα υποβληθούν η περιγραφή των 
χώρων και του τεχνικού εξοπλισμού του συνεργείου, καθώς και η Διεύθυνση του εγκατεστημένου 
αδειοδοτημένου συνεργείου. 
 
3.6 Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με : 
α. Το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο αντίστοιχο που να αφορά τις απαραίτητες  
εργασίες που περιγράφονται, με πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων. 
β. Το πρότυπο περιβαντολλογικής διαχείρισης  ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο αντίστοιχο που να αφορά 
τις απαραίτητες  εργασίες που περιγράφονται, με πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί από επίσημα 
ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων. 
 
                                                                                                                                        ΒΟΛΟΣ 31-12-2018 
                                                                                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗKE                                                                              
 OI ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                            Η ΠΡΟΙΣ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                 Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ     
                                                                         ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
                                                                                    ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
 
 1. ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ                                             ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ                           ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΤΑΤΑΚΟΣ 
    ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΕ                    ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΕ                 ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 
 
 
2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ 
ΔΕ ΗΛΕΚΤ/ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 
 
3. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΥΛΑΚΟΥΔΗΣ 
      ΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΕΡΓAΣΙΑ: “Βαφή και Επισκευή 
Απορριμματοφόρων Οχημάτων ” 
Προϋπολογισμού: 643.609,87 € με τον 
ΦΠΑ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

1 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHH 2989 
12.217,66 € 1 12.217,66 € 

2 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHO 9339 
20.411,39 € 1 20.411,39 € 

3 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHH 2999 
14.878,98 € 1 14.878,98 € 

4 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHH 3025 
11.642,66 € 1 11.642,66 € 

5 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHH 3026 
9.017,66 € 1 9.017,66 € 

6 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHH 3027 
11.017,66 € 1 11.017,66 € 

7 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHH 3044 
11.192,19 € 1 11.192,19 € 

8 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHH 3017 
17.178,00 € 1 17.178,00 € 

9 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHH 3039 
14.549,16 € 1 14.549,16 € 

10 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHH 3038 
11.017,66 € 1 11.017,66 € 

11 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHH 3046 
12.853,00 € 1 12.853,00 € 

12 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHH 3045 
13.774,60 € 1 13.774,60 € 

13 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHH 3008 
11.017,66 € 1 11.017,66 € 

14 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHH 3009 
11.017,66 € 1 11.017,66 € 

15 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHH 3010 
11.017,66 € 1 11.017,66 € 

16 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHH 3114 
11.017,66 € 1 11.017,66 € 

17 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHH 3109 
16.317,47 € 1 16.317,47 € 

18 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHH 2965 
12.265,43 € 1 12.265,43 € 

19 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHH 3007 
11.017,66 € 1 11.017,66 € 
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20 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHO 9398 
11.846,60 € 1 11.846,60 € 

21 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHI 4621 
17.131,26 € 1 17.131,26 € 

22 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου ΚΗΙ 8462 
21.192,04 € 1 21.192,04 € 

23 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHΥ 9244 
12.750,55 € 1 12.750,55 € 

24 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου ΚΗΗ 3134 
18.155,79 € 1 18.155,79 € 

25 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHH 3107 
20.200,71 € 1 20.200,71 € 

26 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHO 3049 
16.959,95 € 1 16.959,95 € 

27 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHO 9445 
14.726,30 € 1 14.726,30 € 

28 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHΗ 2976 
23.732,82 € 1 23.732,82 € 

29 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHO 9385 
16.365,40 € 1 16.365,40 € 

30 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHO 6411 
28.293,58 € 1 28.293,58 € 

31 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου ΚΗΙ 8487 
17.428,30 € 1 17.428,30 € 

32 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHΙ 4527 
14.726,30 € 1 14.726,30 € 

33 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHH 3102 
14.144,45 € 1 14.144,45 € 

34 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου ΚΗΙ 8473 
13.238,05 € 1 13.238,05 € 

35 
Βαφή και Επισκευή 

Απορριμματοφόρου KHO 9343 
14.726,30 € 1 14.726,30 € 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 519.040,22€ 

ΦΠΑ 24% 124.569,65€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 643.609,87€ 

 
Τα ποσά έχουν προκύψει με βάση τα αναλυτικώς οριζόμενα στον Πίνακα 2. 
                                                                                                                                        ΒΟΛΟΣ 31-12-2018 
                                                                                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗKE                                                                              
 OI ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                            Η ΠΡΟΙΣ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                 Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ     
                                                                         ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
                                                                                    ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
 1. ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ                                             ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ                           ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΤΑΤΑΚΟΣ 
    ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΕ                    ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΕ                 ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 
 
2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ 
ΔΕ ΗΛΕΚΤ/ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 
3. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΥΛΑΚΟΥΔΗΣ 
      ΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΕΡΓAΣΙΑ: “Βαφή και Επισκευή 
Απορριμματοφόρων Οχημάτων ” 
Προϋπολογισμού: 643.609,87 € με τον ΦΠΑ 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 1 
Αντικείμενο της Υπηρεσίας 
Αντικείμενο της συγκεκριμένης υπηρεσίας αποτελούν οι εργασίες επισκευής των υπερκατασκευών 
των απορριμματοφόρων οχημάτων καθώς και  οι εργασίες φανοποιίας και βαφής των καμπινών, των  
πλαισίων και των υπερκατασκευών 35 απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Βόλου όπως 
αναλύεται στον Πίνακα 1. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 

Ισχύουσες διατάξεις 
Η υλοποίηση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με : 
1.Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
3.Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» 
4.Του Ν. 4555/18 
5.Την αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & 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. κ.λ.π. περί ων το άρθρο του 
Ν.Δ/τος 2396/53» 
  6.Τον Ν.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» 
  7.Τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α' /30-09-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων».  
  8.Τον N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους 
και άλλες διατάξεις. 
  9.Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα της εκτέλεσης της. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
Συμβατικά στοιχεία 
Συμβατικά στοιχεία είναι: 
1) Η τεχνική έκθεση  
2) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  
3) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
4) Η συγγραφή υποχρεώσεων 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
Τρόπος εκτέλεσης 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας, θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 
εφόσον όμως πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/8-8-2016. 
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Δεκτές θα γίνονται οι προσφορές που αφορούν συνολικά και αδιαίρετα το σύνολο των εργασιών  όλων 
των οχημάτων  και σε καμία περίπτωση για µέρος εργασιών ή μέρος του συνόλου των οχημάτων.  
 
ΑΡΘΡΟ 5 
Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ 
24%, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών της σύμβασης ορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας 
της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ 24%, δίνεται δε με εγγυητική επιστολή.   
Οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συνταγμένη σύμφωνα με το 
άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  
H εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
Διάρκεια Σύμβασης 
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και 
ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.  
 
ΑΡΘΡΟ 7 
Υπογραφή σύμβασης 
Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει 
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας την απαιτούμενη εγγυητική καλής εκτέλεσης. 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία 
να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε 
στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 
Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις. Ο 
ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. Σε περίπτωση μεταβολής του συντελεστή ΦΠΑ, η διαφορά θα βαρύνει το 
Δήμο. 
 
Άρθρο 9 
Παρακολούθηση της Σύμβασης 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την αρμόδια 
Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 
της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016. 
Η παρακολούθηση της σύμβασης, η καλή εκτέλεση των εργασιών και οτιδήποτε προκύψει στην 
εκτέλεσή της, θα γίνεται από το Τμήμα Διαχείρισης και  Συντήρησης Οχημάτων και την Επιτροπή για 
την Συντήρηση και Επισκευή των οχημάτων του Δήμου, η οποία ορίζεται με απόφαση Δημάρχου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 3373/390/1975 (ΦΕΚ 349/75 τεύχος Β) απόφασης του 
Υπουργού Προεδρίας, σε συνάρτηση και με το υπόλοιπο νομοθετικό πλαίσιο. 
Τα καθήκοντα των παραπάνω είναι, ενδεικτικά, ο έλεγχος της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 
εισήγηση δε της παραπάνω Επιτροπής, η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει 
έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 10 
Τρόπος πληρωμής 
Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά ανά ολοκλήρωση επισκευής ενός οχήματος, μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με το Άρθρο 200 παρ. 3 του Ν.4412/2016 και με την προσκόμιση 
των αντίστοιχων δικαιολογητικών που ορίζονται στο Άρθρο 200 παρ. 4 & 6 του Ν.4412/2016 και θα 
συνοδεύονται από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της οικείας επιτροπής.  
 
ΑΡΘΡΟ 11 
Επίλυση διαφορών 
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου Βόλου 
και αναδόχου, θα επιλύονται σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 12 
Όργανα διενέργειας διαδικασιών της σύμβασης 
Τα υπηρεσιακά όργανα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών, την καταλληλότητα των 
προσφερόντων ή υποψηφίων, την διαπραγμάτευση με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, την 
γνωμοδότηση για το κάθε θέμα που ανακύπτει από την σύμβαση, την γνωμοδότηση επί των 
ενστάσεων, την παρακολούθηση της σύμβασης και την παραλαβή των υλικών λειτουργούν σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο221 του Ν 4412/2016  
 
Άρθρο 13 
Ατυχήματα - Ζημιές - Ασφάλιστρα και Αποζημιώσεις  
Σε καμία περίπτωση δε δύναται να επιβαρυνθεί ο Δήμος με αποζημίωση για ζημιές ή ατυχήματα που 
προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών μέσων που αυτός χρησιμοποιεί, 
ενώ αυτός είναι ο εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος αστικής και ποινικής ευθύνης για τα τυχόν 
προαναφερθέντα ατυχήματα και φθορές. 
 
Άρθρο 14 
Υποχρεώσεις αναδόχου 
Ο ανάδοχος κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης υποχρεούται: 
α) Να τηρεί τους κείμενους νόµους και διατάξεις και τα δυνάµει αυτών διατάγματα καθώς και τις 
συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές µε τις εργασίες που 
αναλαμβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση τους. 
β) Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη καθώς καθίσταται µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για 
οποιεσδήποτε φθορές ή ζηµιές που προξένησε ο ίδιος ή οι συνεργάτες του κατά την εκτέλεση των 
εργασιών σε πρόσωπα ή πράγµατα του ∆ήµου από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία. 
γ) Να τηρεί τους ισχύοντες νόµους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις, περί 
υγείας και ασφάλειας εργαζομένων για το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στις 
ανατιθέμενες εργασίες. 
δ) Να τηρεί καρτέλες (σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή) των επισκευών που πραγµατοποιεί για κάθε 
όχηµα. Οι καρτέλες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας και θα περιέχουν το πλήρες ιστορικό 
επεµβάσεων από τον ανάδοχο, ενώ θα παραδίδονται στην Υπηρεσία με το τέλος των εργασιών και µε 
το πέρας της σύµβασης το σύνολο των στοιχείων. 
ε) Η ενσωμάτωση όλων των υλικών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για τις  εργασίες εκτέλεσης 
επισκευών κάθε οχήματος, µε την παρούσα µελέτη, θα γίνονται µε µέριµνα και αποκλειστική ευθύνη 
του αναδόχου προκειµένου να διασφαλίζονται και να ικανοποιούνται όλα τα πρότυπα για την 
σήµανση CE.  
 
Άρθρο 15 
Υποχρεώσεις εργοδότη 
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα 
για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 
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Άρθρο 16 
Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια 
και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και 
απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις 
οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, 
ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία 
υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και 
τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 
Άρθρο 17 
Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες μέχρι την λήξη της σύμβασης. 
 
Άρθρο 18 
Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις  του Ν. 4412/2016 και του Αστικού Κώδικα. 
 
                                                                                                                                        ΒΟΛΟΣ 31-12-2018 
                                                                                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗKE                                                                              
 OI ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                            Η ΠΡΟΙΣ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                 Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ     
                                                                         ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
                                                                                    ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
 
 1. ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ                                             ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ                           ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΤΑΤΑΚΟΣ 
    ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΕ                    ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΕ                 ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 
 
 
2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ 
ΔΕ ΗΛΕΚΤ/ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 
 
3. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΥΛΑΚΟΥΔΗΣ 
      ΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΕΡΓAΣΙΑ: “Βαφή και Επισκευή 
Απορριμματοφόρων Οχημάτων ” 
Προϋπολογισμού: 643.609,87 € με τον ΦΠΑ 

 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Της επιχείρησης …………………………………………………., έδρα ….…………...., οδός …………………., αριθμός ……, 
τηλέφωνο …………………., fax ………….., email:………….. 
 

Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
( χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 KHH 2989  1  

2 KHO 9339  1  

3 KHH 2999  1  

4 KHH 3025  1  

5 KHH 3026  1  

6 KHH 3027  1  

7 KHH 3044  1  

8 KHH 3017  1  

9 KHH 3039  1  

10 KHH 3038  1  

11 KHH 3046  1  

12 KHH 3045  1  

13 KHH 3008  1  

14 KHH 3009  1  

15 KHH 3010  1  

16 KHH 3114  1  

17 KHH 3109  1  

18 KHH 2965  1  

19 KHH 3007  1  

20 KHO 9398  1  

21 KHI 4621  1  

22 ΚΗΙ 8462  1  

23 KHΥ 9244  1  

24 ΚΗΗ 3134  1  

25 KHH 3107  1  

26 KHO 3049  1  

27 KHO 9445  1  

28 KHΗ 2976  1  
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29 KHO 9385  1  

30 KHO 6411  1  

31 ΚΗΙ 8487  1  

32 KHΙ 4527  1  

33 KHH 3102  1  

34 ΚΗΙ 8473  1  

35 KHO 9343  1  

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ  

 
 

 
                                                                                Ημερομηνία, ……………… 

                                                                                                                Ο προσφέρων 
 
 

                                                                                                    (Υπογραφή και Σφραγίδα) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΕΡΓAΣΙΑ: “Βαφή και Επισκευή 
Απορριμματοφόρων Οχημάτων ” 
Π/Υ: 643.609,89 € με τον ΦΠΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 (Πίνακας Οχημάτων) 

 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. 
ΜΑΡΚΑ - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗ 

1 KHH 2989 RENAULT ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO ΒΟΛΟΥ 

2 KHO 9339 RENAULT ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO ΒΟΛΟΥ 

3 KHH 2999 RENAULT ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO ΒΟΛΟΥ 

4 KHH 3025 RENAULT ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO ΒΟΛΟΥ 

5 KHH 3026 RENAULT ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO ΒΟΛΟΥ 

6 KHH 3027 RENAULT ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO ΒΟΛΟΥ 

7 KHH 3044 MAN ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO ΒΟΛΟΥ 

8 KHH 3017 MERCEDES DAIMLER ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 

9 KHH 3039 MAN ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO ΒΟΛΟΥ 

10 KHH 3038 MAN ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO ΒΟΛΟΥ 

11 KHH 3046 MAN ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO ΒΟΛΟΥ 

12 KHH 3045 MAN ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO ΒΟΛΟΥ 

13 KHH 3008 MERCEDES DAIMLER ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO ΒΟΛΟΥ 

14 KHH 3009 MERCEDES DAIMLER ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO ΒΟΛΟΥ 

15 KHH 3010 MERCEDES DAIMLER ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO ΒΟΛΟΥ 

16 KHH 3114 MERCEDES DAIMLER ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO ΒΟΛΟΥ 

17 KHH 3109 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO ΒΟΛΟΥ 

18 KHH 2965 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO Ν.ΙΩΝΙΑΣ 

19 KHH 3007 MERCEDES DAIMLER ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO Ν.ΙΩΝΙΑΣ 

20 KHO 9398 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO Ν.ΙΩΝΙΑΣ 

21 KHI 4621 RENAULT ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΙΩΛΚΟΥ 
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22 ΚΗΙ 8462 DAF ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΔΕ ΙΩΛΚΟΥ 

23 KHΥ 9244 FIAT IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 

24 ΚΗΗ 3134 MITSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 

25 KHH 3107 MITSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΔΕ ΙΩΛΚΟΥ 

26 KHO 3049 MAN ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΙΑ & 
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 

27 KHO 9445 MERCEDES DAIMLER ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΙΑ & 
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 

28 KHΗ 2976 ΝΙSSAN ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΙΑ & 
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 

29 KHO 9385 MERCEDES DAIMLER ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΣ 

30 KHO 6411 MERCEDES DAIMLER ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΣ 

31 ΚΗΙ 8487 MERCEDES DAIMLER ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΣ 

32 KHΙ 4527 FIAT ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO ΑΙΣΩΝΙΑΣ 

33 KHH 3102 MAN ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO ΑΙΣΩΝΙΑΣ 

34 ΚΗΙ 8473 RENAULT ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΙΩΛΚΟΥ 

35 KHO 9343 MERCEDES DAIMLER ΦΟΡΤΗΓΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙO Ν.ΙΩΝΙΑΣ 

 

 
                                                                                                                                     ΒΟΛΟΣ 17-12-2018 
                                                                                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗKE                                                                              
 OI ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                     Η ΠΡΟΙΣ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                 Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ     
                                                                  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
                                                                              ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
 
 1. ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ                                     ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ                           ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΤΑΤΑΚΟΣ 
    ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΕ            ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΕ            ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 
 
 
2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ 
ΔΕ ΗΛΕΚΤ/ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 
 
3. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΥΛΑΚΟΥΔΗΣ 
      ΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΕΡΓAΣΙΑ: “Βαφή και Επισκευή 
Απορριμματοφόρων Οχημάτων ” 
Π/Υ: 643.609,89 € με τον ΦΠΑ 

 

                                                                                              ΠΙΝΑΚΑΣ 2  

                                                               (Πίνακας ενδεικτικού κόστους των εργασιών ) 
 

Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

  

    
ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ (€) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΤ/ΚΩΝ (€) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 ΚΗΗ-2989 Αντικατάσταση φαναριών  80,00 € ΦΑΝΟΣ ΤΕΜ 2 247,50 495,00 575,00 

    Επισκευή καλοριφέρ 150,00 € ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΤΕΜ 1 275,00 275,00 425,00 

    Επισκευή φτερών  200,00 €       0,00 0,00 200,00 

    Βαφή συνόλου οχήματος.  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (συνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

            

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  9.870,00 €       0,00 2.347,66 € 12.217,66 € 

                    

2 ΚΗΟ-9339 

Έλεγχος επισκευή 
συστήματος συμπίεσης  

200,00 € ΕΛΑΣΤ. ΣΩΛ ΤΕΜ 3 88,00 264,00 464,00 

    
Επισκευή διαρροών 
εμβόλων  

830,00 € ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΑ ΤΕΜ 4 132,00 528,00 1.358,00 

    

Επισκευή ανυψωτικού  400,00 € 

ΠΥΡΡΟΙ ΤΕΜ 2 127,60 255,20 655,20 

    ΠΥΡΡΟΙ ΑΣΦ ΤΕΜ 2 123,20 246,40 246,40 

    ΕΛΑΤΗΡ ΤΕΜ 2 32,07 64,13 64,13 
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    ΜΠΑΡΑ ΤΕΜ 1 71,50 71,50 71,50 

    ΒΑΣΕΙΣ  ΤΕΜ 2 35,20 70,40 70,40 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

            

    

Επισκευή τηλεσκοπικού 
εμβόλου  

950,00 € ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΑ ΤΕΜ 1 126,50 126,50 1.076,50 

    Επισκευή καλοριφέρ 150,00 €         0,00 150,00 

    Αντικατάσταση φαναριών  80,00 € ΦΑΝΟΣ ΤΕΜ 2 165,00 330,00 410,00 

    

Αλλαγή ανεμοθώρακα 
(παρμπρίζ)   

150,00 € ΠΑΡΜΠΡ ΤΕΜ 1 330,00 330,00 480,00 

    

Αλλαγή πατώματος  
σώματος πρέσας  

1.100,00 € ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΧΓΡ 280 3,61 1.010,24 2.110,24 

    

Επισκευή σκάφης 
απορριμμάτων  

650,00 € ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΧΓΡ 220 3,61 793,76 1.443,76 

    Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    

Αλλαγή γλιστρών 
προωθητήρα 

160,00 € ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΕΜ 8 79,20 633,60 793,60 

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  14.110,00 €         6.301,39 € 20.411,39 € 

                    

3 ΚΗΗ-2999 

Επισκευή πλακέτας ηλεκ. 
κυκλώματος  

250,00 €       0,00 0,00 250,00 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (συνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

            

    

Επισκευή ανυψωτικού 400,00 € 

ΒΑΣΕΙΣ 777 ΤΕΜ 2 35,20 70,40 470,40 

    ΡΟΥΛΕΜΑΝ  ΤΕΜ 2 91,27 182,53 182,53 

    ΠΥΡΡΟΙ ΑΣΦ ΤΕΜ 2 123,20 246,40 246,40 

    Επισκευή καλοριφέρ 150,00 €       0,00 0,00 150,00 
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    Αντικατάσταση φαναριών 80,00 € ΦΑΝΟΣ ΤΕΜ 2 171,60 343,20 423,20 

    

Αλλαγή αρισ. μπράτσου 
καθρέπτη 

50,00 € ΜΠΡΑΤΣ ΚΑΘΡ   1 238,78 238,78 288,78 

    

Επισκευή καθισμάτων 
καμπίνας 

350,00 € ΚΑΛΥΜΑΤΑ  ΣΕΤ 1 275,00 275,00 625,00 

    Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    

Τοποθέτηση κάμερας 
οπισθοπορείας  

400,00 € ΚΙΤ ΚΑΜΕΡΑ ΣΕΤ 1 825,00 825,00 1.225,00 

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  11.120,00 €         3.758,98 € 14.878,98 € 

                    

4 ΚΗΗ-3025 Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

            

    ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 721,82 

    

ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

Επισκευή καθισμάτων 
καμπίνας 

350,00 € ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕΤ 1 275,00 275,00 625,00 

    Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  9.790,00 €         1.852,66 € 11.642,66 € 

                    

5 ΚΗΗ-3026 Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

640,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.361,82 

    ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

            

    Βαφή συνόλου οχήματος  6.800,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 7.592,00 

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  7.440,00 €         1.577,66 € 9.017,66 € 

                    

6 ΚΗΗ-3027 Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 
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οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

    Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  9.440,00 €         1.577,66 € 11.017,66 € 

                    

7 ΚΗΗ-3044 
Τοποθέτηση χερούλια 
εργατών 

40,00 € ΧΕΡΟΥΛΙ ΤΕΜ 2 67,27 134,53 174,53 

    Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

            

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  9.480,00 €       0,00 1.712,19 € 11.192,19 € 

                    

8 ΚΗΗ-3017 
Έλεγχος γραναζιού 
κινήσεως  

40,00 € ΓΡΑΝΑΖΙ 2΄΄ ΤΕΜ 1 1.047,20 1.047,20 1.087,20 

    Έλεγχος αλυσίδας 40,00 €       0,00 0,00 40,00 

    

Αλλαγή ανεμοθώρακα 
(παρμπρίζ)  

150,00 € ΠΑΡΜΠΡ ΤΕΜ 1 275,00 275,00 425,00 

    Επισκευή ανυψωτικού 400,00 €       0,00 0,00 400,00 

    Αλλαγή μάσκας οχήματος  40,00 € ΜΑΣΚΑ ΤΕΜ 1 481,11 481,11 521,11 

    
Αλλαγή γρύλλων 
παραθύρων   

80,00 € ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡ ΤΕΜ 1 323,13 323,13 403,13 

    
Αλλαγή  διακοπτών 
τιμονιού  

80,00 € ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 165,00 330,00 410,00 

    
Τοποθέτηση φάρων  80,00 € 

ΦΑΡΟΣ ΤΕΜ 1 93,50 93,50 173,50 

    ΦΑΡΟΣ ΤΕΜ 1 125,40 125,40 125,40 

    

Τοποθέτηση κάμερας 
οπισθοπορείας 

400,00 € ΚΙΤ ΚΑΜΕΡΑ ΣΕΤ 1 825,00 825,00 1.225,00 

    Αλλαγή προφυλακτήρα 400,00 € ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΤΕΜ 1 750,00 750,00 1.150,00 

    Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    Επισκευή φτερών  200,00 €       0,00 0,00 200,00 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 
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ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  11.350,00 €         5.828,00 € 17.178,00 € 

                    

9 ΚΗΗ-3039 

Αλλαγή ηλεκτρικής 
καλωδίωσης  

300,00 € ΠΛΕΞΟΥΔΑ ΤΕΜ 1 385,00 385,00 685,00 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

            

    

Επισκευή τηλεσκοπικού 
εμβόλου  

950,00 € ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΑ  ΤΕΜ 1 126,50 126,50 1.076,50 

    
Επισκευή διαρροών 
εμβόλων  

830,00 € ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΑ  ΤΕΜ 4 132,00 528,00 1.358,00 

    Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    

Αντικατάσταση ελαστικού 
στεγανοποίησης 

160,00 € ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕΤΡ 6 42,00 252,00 412,00 

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  11.680,00 €         2.869,16 € 14.549,16 € 

                    

10 ΚΗΗ-3038 Βαφή συνόλου οχήματος.  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

            

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  9.440,00 €         1.577,66 € 11.017,66 € 

                    

11 ΚΗΗ-3046 

Επισκευή αισθητήρα 
πίσω πόρτας  

100,00 € ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΤΕΜ 1 0,00 0,00 100,00 

    

Επισκευή ανυψωτικού 400,00 € 

ΒΑΣΕΙΣ 777 ΤΕΜ 2 35,20 70,40 470,40 

    ΡΟΥΛΕΜΑΝ  ΤΕΜ 2 91,27 182,53 182,53 

    ΠΥΡΡΟΙ ΑΣΦ ΤΕΜ 2 123,20 246,40 246,40 
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Αντικατάσταση ελαστικού 
στεγανοποίησης 

160,00 € ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕΤΡ 6 42,00 252,00 412,00 

    Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    

Έλεγχος γερανού οροφής 
πιστοποίηση  

300,00 €       0,00 0,00 300,00 

    

Τοποθέτηση λασπωτήρων 
στο πλάτος οχήματος    

80,00 € ΛΑΣΠΩΤΗΡΑΣ ΣΕΤ 1 44,00 44,00 124,00 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

            

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  10.480,00 €         2.373,00 € 12.853,00 € 

                    

12 ΚΗΗ-3045 
Επισκευή ανυψωτικού 400,00 € 

ΡΟΥΛΕΜΑΝ  ΤΕΜ 2 91,27 182,53 582,53 

    ΠΥΡΡΟΙ ΑΣΦ ΤΕΜ 2 123,20 246,40 246,40 

    

Έλεγχος γερανού οροφής 
πιστοποίηση  

300,00 €       0,00 0,00 300,00 

    
Επισκευή διαρροών 
εμβόλων  

830,00 € ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΑ  ΤΕΜ 4 132,00 528,00 1.358,00 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

            

    

Τοποθέτηση λασπωτήρων 
στο πλάτος οχήματος    

80,00 € ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΛΑΣΠΩΤ ΤΕΜ 1 110,00 110,00 190,00 

    Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    

Έλεγχος πιέσεων 
υδραυλικού κυκλώματος   

80,00 €       0,00 0,00 80,00 

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  11.130,00 €         2.644,60 € 13.774,60 € 

                    

13 ΚΗΗ-3008 Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    Έλεγχος συστημάτων 940,00 € ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 
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    ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

            

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  9.440,00 €         1.577,66 € 11.017,66 € 

                    

14 ΚΗΗ-3009 Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

            

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  9.440,00 €         1.577,66 € 11.017,66 € 

                    

15 ΚΗΗ-3010 Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

            

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  9.440,00 €         1.577,66 € 11.017,66 € 

                    

16 ΚΗΗ-3114 Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

            

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  9.440,00 €         1.577,66 € 11.017,66 € 
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17 ΚΗΗ-3109 

Επισκευή ανυψωτικού 400,00 € 

ΒΑΣΕΙΣ 777 ΤΕΜ 2 35,20 70,40 470,40 

    ΡΟΥΛΕΜΑΝ  ΤΕΜ 2 91,27 182,53 182,53 

    ΠΥΡΡΟΙ ΑΣΦ ΤΕΜ 2 123,20 246,40 246,40 

    ΜΠΡΑΤΣΟ ΤΕΜ 2 465,11 930,23 930,23 

    ΕΛΑΤΗΡ ΤΕΜ 2 32,07 64,13 64,13 

    

Επισκευή σκάφης 
απορριμμάτων  

650,00 € ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΧΓΡ 220 3,61 793,76 1.443,76 

    

Αποσύνδεση 
επανασύνδεση μαχαιριού 

1.000,00 €       0,00 0,00 1.000,00 

    Ευθυγράμμιση μαχαιριού  800,00 € ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΧΓΡ 45 3,61 162,36 962,36 

    Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

            

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  12.290,00 €         4.027,47 € 16.317,47 € 

                    

18 ΚΗΗ-2965 Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    
Τοποθέτηση φάρων  80,00 € 

ΦΑΡΟΣ ΤΕΜ 1 93,50 93,50 173,50 

    ΦΑΡΟΣ ΤΕΜ 1 125,40 125,40 125,40 

    Τοποθέτηση φώτα όγκου   80,00 € ΦΑΝΑΡΙ ΟΓΚ ΤΕΜ 2 13,27 26,53 106,53 

    

Αλλαγή ηλεκτρικών 
γρύλλων παραθύρων   

80,00 € ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡ ΤΕΜ 2 323,13 646,25 726,25 

    

Τοποθέτηση καπακιών 
στη πόρτα φόρτωσης  

80,00 € ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2 ΧΓΡ 10 3,61 36,08 116,08 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

            

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  9.760,00 €         2.505,43 € 12.265,43 € 
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19 ΚΗΗ-3007 Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

            

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  9.440,00 €         1.577,66 € 11.017,66 € 

                    

20 ΚΗΟ-9398 Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

            

    
Επισκευή ανυψωτικού 400,00 € 

ΡΟΥΛΕΜΑΝ  ΤΕΜ 2 91,27 182,53 582,53 

    ΠΥΡΡΟΙ ΑΣΦ ΤΕΜ 2 123,20 246,40 246,40 

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  9.840,00 €       0,00 2.006,60 € 11.846,60 € 

                    

21 ΚΗΙ-4621 Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    

ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    Επισκευή φτερών 200,00 €       0,00 0,00 200,00 

    
Τοποθέτηση φάρων  80,00 € 

ΦΑΡΟΣ ΤΕΜ 1 93,50 93,50 173,50 

    ΦΑΡΟΣ ΤΕΜ 1 125,40 125,40 125,40 

    
Τοποθέτηση φώτα 
εργασίας 

80,00 € ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  ΤΕΜ 2 64,49 128,99 208,99 

    
Επισκευή ανυψωτικού 400,00 € 

ΡΟΥΛΕΜΑΝ  ΤΕΜ 2 91,27 182,53 582,53 

    ΠΥΡΡΟΙ ΑΣΦ ΤΕΜ 2 123,20 246,40 246,40 

    Επισκευή διαρροών 830,00 € ΣΤΕΓΑΝΑ ΣΕΤ 2 49,50 99,00 929,00 
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    εμβόλων  ΒΑΚΤΡΟ  ΜΕΤΡ 2 290,00 580,00 580,00 

    ΠΙΣΤΟΝΙ ΤΕΜ 2 270,00 540,00 540,00 

    

Αλλαγή γλιστρών 
προωθητήρα 

160,00 € ΤΑΚΑΚΙΑ  ΤΕΜ 8 79,20 633,60 793,60 

    Επισκευή προωθητήρα 420,00 € ΛΑΜΑΡΙΝΑ 4 ΧΓΡ 65 3,61 234,52 654,52 

    

Επισκευή διαρροών 
υδραυλικού κυκλώματος  

200,00 € ΥΛΙΚΑ ΤΕΜ 1 110,00 110,00 310,00 

    Επισκευή ταχογράφου  200,00 € ΥΛΙΚΑ ΤΕΜ 1 110,00 110,00 310,00 

    
Τοποθέτηση καθρέπτη 
δεξιά  

50,00 € ΚΡΥΣΤΑΛΟ ΤΕΜ 1 109,66 109,66 159,66 

    Επισκευή  A/C 300,00 €       0,00 0,00 300,00 

    Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  12.360,00 €         4.771,26 € 17.131,26 € 

                    

22 ΚΗΙ-8462 

Τοποθέτηση καθρέπτη 
και μπράτσου 

50,00 € ΜΠΡΑΤΣ ΚΑΘΡ   2 293,81 587,62 637,62 

    Αλλαγή προφυλακτήρα 400,00 € ΠΡΟΦΥΛΑΚ ΤΕΜ 1 555,31 555,31 955,31 

    Αντικατάσταση φαναριών  80,00 € ΦΑΝΑΡΙΑ  ΤΕΜ 2 322,30 644,60 724,60 

    

Έλεγχος τοποθέτηση 
σκαλοπατιών καμπίνας 

60,00 € ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ   1 384,41 384,41 444,41 

    Επισκευή σώματος  1.100,00 € ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΧΓΡ 288 3,61 1.039,10 2.139,10 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    

ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

Επισκευή ανυψωτικού 400,00 € 

ΚΟΥΖΙΝ ΤΕΜ 2 66,34 132,68 532,68 

    ΑΞΟΝΑΣ ΤΕΜ 1 739,93 739,93 739,93 

    ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΕΜ 2 91,27 182,53 182,53 

    ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΜ 2 35,20 70,40 70,40 

    Επισκευή διαρροών 
εμβόλων  

640,00 € 
ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΑ ΤΕΜ 4 132,00 528,00 1.168,00 

    ΒΑΚΤΡΟ ΜΕΤ 2 313,50 627,00 627,00 

    
Τοποθέτηση φώτα 
εργασίας 

80,00 € ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  ΤΕΜ 2 64,49 128,99 208,99 

    Τοποθέτηση φάρων  80,00 € ΦΑΡΟΣ ΤΕΜ 1 93,50 93,50 173,50 

        ΦΑΡΟΣ ΤΕΜ 1 125,40 125,40 125,40 

    Επισκευή φτερών 200,00 €    0 0 200,00 
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Επισκευή διαρροών 
υδραυλικού κυκλώματος  

200,00 € ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΤΕΜ 3 82,50 247,50 447,50 

    

Αλλαγή πείρων εμβόλων 
πόρτας 

120,00 € ΠΥΡΡΟΣ ΠΟΡ ΤΕΜ 2 156,20 312,40 432,40 

    
Επισκευή εμβόλων 
πόρτας 

200,00 € ΣΕΤ ΣΤΕΓ ΣΕΤ 2 82,50 165,00 365,00 

    Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  13.050,00 €         8.142,04 € 21.192,04 € 

                    

23 ΚΗΥ-9244 
Τοποθέτηση φάρων 80,00 € 

ΦΑΡΟΣ ΤΕΜ 1 93,50 93,50 173,50 

    ΦΑΡΟΣ ΤΕΜ 1 125,40 125,40 125,40 

    
Τοποθέτηση φώτα 
εργασίας 

80,00 € ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  ΤΕΜ 2 64,49 128,99 208,99 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

            

    

Τοποθέτηση κάμερας 
οπισθοπορείας 

400,00 € ΚΙΤ ΚΑΜΕΡΑ ΣΕΤ 1 825,00 825,00 1.225,00 

    Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  10.000,00 €         2.750,55 € 12.750,55 € 

                    

                  

24 ΚΗΗ-3134 

Επισκευή ανυψωτικού 400,00 € 

ΚΟΥΖΙΝ ΤΕΜ 2 66,34 132,68 532,68 

    ΑΞΟΝΑΣ ΤΕΜ 1 739,93 739,93 739,93 

    ΡΟΥΛΜΑΝ ΤΕΜ 2 91,27 182,53 182,53 

    ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΜ 2 35,20 70,40 70,40 

    

Τοποθέτηση κάμερας 
οπισθοπορείας 

400,00 € ΚΙΤ ΚΑΜΕΡΑ ΣΕΤ 1 825,00 825,00 1.225,00 

    
Τοποθέτηση φώτα 
εργασίας 

80,00 € ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  ΤΕΜ 2 64,49 128,99 208,99 

    
Τοποθέτηση φάρων  

80,00 € ΦΑΡΟΣ ΤΕΜ 1 93,50 93,50 173,50 

      ΦΑΡΟΣ ΤΕΜ 1 125,40 125,40 125,40 

    Αλλαγή φλας δεξιά   80,00 € ΦΛΑΣ ΤΕΜ 1 82,50 82,50 162,50 

    
Έλεγχος γραναζιού 
κινήσεως  

40,00 € ΓΡΑΝΑΖΙ 2΄΄ ΤΕΜ 1 1.047,20 1.047,20 1.087,20 
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Έλεγχος ραούλων 
κυλίσεως 

100,00 € ΡΑΟΥΛΟ ΤΕΜ 2 1.265,00 2.530,00 2.630,00 

    Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    Έλεγχες συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

            

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  10.620,00 €         7.535,79 € 18.155,79 € 

                    

25 ΚΗΗ-3107 

Τοποθέτηση κάμερας 
οπισθοπορείας 

400,00 € ΚΙΤ ΚΑΜΕΡΑ ΣΕΤ 1 825,00 825,00 1.225,00 

    
Τοποθέτηση φάρων 80,00 € 

ΦΑΡΟΣ ΤΕΜ 1 93,50 93,50 173,50 

    ΦΑΡΟΣ ΤΕΜ 1 125,40 125,40 125,40 

    
Τοποθέτηση φώτα 
εργασίας 

80,00 € ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  ΤΕΜ 2 64,49 128,99 208,99 

    

Επισκευή συστήματος 
συμπίεσης  

200,00 € ΜΑΧΑΙΡ  ΤΕΜ 1 3.850,00 3.850,00 4.050,00 

    

Επισκευή εμβόλων 
στήριξης ποδαρικά  

160,00 € ΕΜΒΟΛΟ ΤΕΜ 2 605,00 1.210,00 1.370,00 

    Επισκευή σώματος  1.100,00 € ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΧΓΡ 280 3,32 930,16 2.030,16 

    Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

            

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  11.460,00 €         8.740,71 € 20.200,71 € 

                    

26 ΚΗΗ-3049 
Τοποθέτηση φάρων 80,00 € 

ΦΑΡΟΣ ΤΕΜ 1 93,50 93,50 173,50 

    ΦΑΡΟΣ ΤΕΜ 1 125,40 125,40 125,40 

    
Τοποθέτηση φώτα 
εργασίας 

80,00 € ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  ΤΕΜ 2 64,49 128,99 208,99 

    Αλλαγή φλας δεξιά   80,00 € ΦΛΑΣ ΤΕΜ 1 60,50 60,50 140,50 
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Επισκευή διαρροών 
υδραυλικού κυκλώματος  

200,00 € ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΤΕΜ 3 82,50 247,50 447,50 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    

ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    Αντικατάσταση φαναριών  80,00 € ΦΑΝΟΣ ΤΕΜ 2 60,50 121,00 201,00 

    Αλλαγή μάσκας οχήματος  40,00 € ΜΑΣΚΑ ΤΕΜ 1 553,30 553,30 593,30 

    Αλλαγή προφυλακτήρα 400,00 € ΠΡΟΦΥΛΑΚΤ ΤΕΜ 1 562,10 562,10 962,10 

    Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    

Αλλαγή χειριστηρίων 
ελέγχου κινήσεων  

120,00 € ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΕΜ 1 2.970,00 2.970,00 3.090,00 

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  10.520,00 €         6.439,95 € 16.959,95 € 

                    

27 ΚΗΟ-9445 Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    Επισκευή σώματος 1.100,00 € ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΧΓΡ 280 3,32 930,16 2.030,16 

    

Τοποθέτηση κάμερας 
οπισθοπορείας 

400,00 € ΚΙΤ ΚΑΜΕΡΑ ΣΕΤ 1 825,00 825,00 1.225,00 

    

Αλλαγή φίλτρων 
υδραυλικού λαδιού  

30,00 € ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡ ΤΕΜ 1 64,58 64,58 94,58 

    Αλλαγή φίλτρων νερού  30,00 € ΦΙΛΤΡΟ ΤΕΜ 1 41,58 41,58 71,58 

    

Τοποθέτηση βομβητή 
οπισθοπορείας 

40,00 € ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΤΕΜ 1 47,31 47,31 87,31 

    Επισκευή φτερών 200,00 €       0,00 0,00 200,00 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    

ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  11.240,00 €         3.486,30 € 14.726,30 € 

                    

28 ΚΗΗ-2976 Επισκευή καλοριφέρ 300,00 € ΗΛΕΚΤΡ ΤΕΜ 1 220,00 220,00 520,00 
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Επισκευή καθισμάτων 
καμπίνας 

350,00 € ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕΤ 1 275,00 275,00 625,00 

    

Αλλαγή ανεμοθώρακα 
(παρμπρίζ)  

150,00 € ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΤΕΜ 1 275,00 275,00 425,00 

    Επισκευή σώματος  1.100,00 € ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΧΓΡ 280 3,32 930,16 2.030,16 

    Επισκευή διαρροών 
υδραυλικού κυκλώματος  

200,00 € 
ΜΑΡΚΟΥΤ ΤΕΜ 4 82,50 330,00 530,00 

    ΣΕΤ ΧΕΙΡΙΣΤ ΤΕΜ 1 275,00 275,00 275,00 

    

Επισκευή εμβόλων 
συστήματος συμπίεσης  

1.180,00 € ΣΤΕΓΑΝΑ ΣΕΤ 4 1.210,00 4.840,00 6.020,00 

    

Επισκευή συστήματος 
σύμπλεξης  

300,00 € P.T.O TEM 1 1.485,00 1.485,00 1.785,00 

    

Επισκευή συστήματος 
ρύθμισης στροφών 
κινητήρα 

120,00 € ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΕΜ 1 385,00 385,00 505,00 

    Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (συνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    

ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  13.140,00 €         10.592,82 € 23.732,82 € 

                    

29 ΚΗΟ-9385 

Επισκευή διαρροών 
υδραυλικού κυκλώματος  

200,00 € ΜΑΡΚΟΥΤ ΤΕΜ 4 82,50 330,00 530,00 

    

Επισκευή ανυψωτικού 400,00 € 

ΚΟΥΖΙΝ ΤΕΜ 2 66,34 132,68 532,68 

    ΑΞΟΝΑΣ ΤΕΜ 1 739,93 739,93 739,93 

    ΡΟΥΛΜΑΝ ΤΕΜ 2 91,27 182,53 182,53 

    ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΜ 2 35,20 70,40 70,40 

    
Επισκευή υδραυλικού 
τάκου  

500,00 € ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥ ΤΕΜ 1 242,00 242,00 742,00 

    Ενίσχυση βαρελιού  1.200,00 € ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΧΓΡ 175 3,32 581,35 1.781,35 

    Αλλαγή λαμών ελικώσεως  500,00 € ΛΑΜΕΣ ΧΓΡ 65 4,14 268,84 768,84 

    Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    

ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 
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σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  12.240,00 €         4.125,40 € 16.365,40 € 

                    

30 ΚΗΟ-6411 

Επισκευή ηλεκτρολογικού 
κυκλώματος  

250,00 € ΕΠΑΓΩΓΙΚ ΤΕΜ 2 93,50 187,00 437,00 

    

Τοποθέτηση κάμερας 
οπισθοπορείας 

400,00 € ΚΙΤ ΚΑΜΕΡΑ ΣΕΤ 1 825,00 825,00 1.225,00 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    

ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

Έλεγχος τοποθέτηση 
σκαλοπατιών καμπίνας 

60,00 € ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 1 682,00 682,00 742,00 

    Αντικατάσταση φαναριών  80,00 € ΦΑΝΟΣ ΤΕΜ 2 82,50 165,00 245,00 

    
Τοποθέτηση φάρων 80,00 € 

ΦΑΡΟΣ ΤΕΜ 1 93,50 93,50 173,50 

    ΦΑΡΟΣ ΤΕΜ 1 125,40 125,40 125,40 

    
Τοποθέτηση φώτα 
εργασίας 

80,00 € ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  ΤΕΜ 2 64,49 128,99 208,99 

    

Επισκευή ανυψωτικού 400,00 € 

ΚΟΥΖΙΝ ΤΕΜ 2 66,34 132,68 532,68 

    ΑΞΟΝΑΣ ΤΕΜ 1 739,93 739,93 739,93 

    ΡΟΥΛΜΑΝ ΤΕΜ 2 91,27 182,53 182,53 

    ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΜ 2 35,20 70,40 70,40 

    

Επισκευή διαρροών 
υδραυλικού κυκλώματος  

200,00 € ΜΑΡΚΟΥΤΣ. ΤΕΜ 3 82,50 247,50 447,50 

    

Επισκευή συστήματος 
συμπίεσης  

500,00 € ΤΑΚΟΣ ΤΕΜ 1 2.296,80 2.296,80 2.796,80 

    
Αλλαγή υδραυλικής 
αντλίας  

120,00 € ΑΝΤΛΙΑ ΤΕΜ 1 4.989,60 4.989,60 5.109,60 

    Αλλαγή κουζινέτων και 
αρθρώσεων φορ.-μαχ. 

1.000,00 € ΚΟΥΖΙΝΕΤΤΟ ΤΕΜ 2 66,34 132,68 1.132,68 

    800,00 € ΑΡΘΡΩΣΗ ΜΑΧ ΤΕΜ 2 900,00 1.800,00 2.600,00 

    

Επισκευή χειριστηρίου 
ανυψωτικού  

350,00 € ΛΕΒΙΕ ΧΕΙΡ ΤΕΜ 2 78,45 156,90 506,90 

    Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 
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    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  13.760,00 €         14.533,58 € 28.293,58 € 

                    

31 ΚΗΙ-8487 

Επισκευή εμβόλων 
ανυψωτικού 

240,00 € ΣΕΤ ΕΠΙΣΚ ΣΕΤ 2 275,00 550,00 790,00 

    

Επισκευή διαρροών 
υδραυλικού κυκλώματος  

200,00 € ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ  ΤΕΜ 2 82,50 165,00 365,00 

    

Έλεγχος αυτοματισμών 
πλυντηρίου 

120,00 € ΗΛΕΚΤΡΟΒ ΤΕΜ 2 247,50 495,00 615,00 

    Ηλεκτρολογικός έλεγχος  120,00 € ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΤΕΜ 2 93,50 187,00 307,00 

    

Επισκευή καθισμάτων 
καμπίνας 

350,00 € ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕΤ 1 275,00 275,00 625,00 

    Επισκευή σώματος 1.100,00 € ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΧΓΡ 280 3,32 930,16 2.030,16 

    

Τοποθέτηση κάμερας 
οπισθοπορείας 

400,00 € ΚΙΤ ΚΑΜΕΡΑ ΣΕΤ 1 825,00 825,00 1.225,00 

    

Αλλαγή φίλτρων 
υδραυλικού λαδιού  

30,00 € ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡ ΤΕΜ 1 64,58 64,58 94,58 

    Αλλαγή φίλτρων νερού  30,00 € ΦΙΛΤΡΟ ΤΕΜ 1 41,58 41,58 71,58 

    

Τοποθέτηση βομβητή 
οπισθοπορείας 

40,00 € ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΤΕΜ 1 47,31 47,31 87,31 

    Επισκευή φτερών 200,00 €       0,00 0,00 200,00 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    

ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  12.270,00 €         5.158,30 € 17.428,30 € 

                    

32 ΚΗΙ-4527 Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    Επισκευή σώματος 1.100,00 € ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΧΓΡ 280 3,32 930,16 2.030,16 

    

Τοποθέτηση κάμερας 
οπισθοπορείας 

400,00 € ΚΙΤ ΚΑΜΕΡΑ ΣΕΤ 1 825,00 825,00 1.225,00 

    

Αλλαγή φίλτρων 
υδραυλικού λαδιού  

30,00 € ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡ ΤΕΜ 1 64,58 64,58 94,58 

    Αλλαγή φίλτρων νερού  30,00 € ΦΙΛΤΡΟ ΤΕΜ 1 41,58 41,58 71,58 
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Τοποθέτηση βομβητή 
οπισθοπορείας 

40,00 € ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΤΕΜ 1 47,31 47,31 87,31 

    Επισκευή φτερών 200,00 €       0,00 0,00 200,00 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    

ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  11.240,00 €         3.486,30 € 14.726,30 € 

                    

33 ΚΗΗ-3102 Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € 
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

                  

    

              

    

Αλλαγή χειριστηρίων 
ελέγχου κινήσεων  

1.400,00 € ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΜ 1 750,00 750,00 2.150,00 

    

Αντικατάσταση ελαστικού 
στεγανοποίησης 

160,00 € ΕΛ ΔΙΧΑΛΟ ΜΕΤΡ 6 45,40 272,38 432,38 

    

Αντικατάσταση 
κουζινέτων εμβόλων  

120,00 € ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΤΕΜ 2 112,20 224,40 344,40 

    

Συγκολλήσεις πόρτας 
φόρτωσης 

200,00 €       0,00 0,00 200,00 

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  11.320,00 €         2.824,45 € 14.144,45 € 

                    

34 ΚΗΙ-8473 Ηλεκτρολογικός έλεγχος  120,00 € ΕΠΑΓΩΓΙΚ ΤΕΜ 1 126,50 126,50 246,50 

    

Τοποθέτηση κάμερας 
οπισθοπορείας 

400,00 € ΚΙΤ ΚΑΜΕΡΑ ΣΕΤ 1 825,00 825,00 1.225,00 

    
Τοποθέτηση φάρων 80,00 € 

ΦΑΡΟΣ ΤΕΜ 1 93,50 93,50 173,50 

    ΦΑΡΟΣ ΤΕΜ 1 125,40 125,40 125,40 

    
Τοποθέτηση φώτα 
εργασίας 

80,00 € ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  ΤΕΜ 2 64,49 128,99 208,99 

    Έλεγχος συστημάτων 940,00 € ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 
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ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

  ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

    

Αντικατάσταση 
κουζινέτων εμβόλων  

120,00 € ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΕΜ 2 60,50 121,00 241,00 

    Βαφή συνόλου οχήματος 8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  10.240,00 €         2.998,05 € 13.238,05 € 

                    

35 ΚΗΟ-9343                  

    Βαφή συνόλου οχήματος  8.500,00 € ΧΡΩΜΑ ΧΓΡ 40 19,80 792,00 9.292,00 

    Επισκευή σώματος 1.100,00 € ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΧΓΡ 280 3,32 930,16 2.030,16 

    

Τοποθέτηση κάμερας 
οπισθοπορείας 

400,00 € ΚΙΤ ΚΑΜΕΡΑ ΣΕΤ 1 825,00 825,00 1.225,00 

    

Αλλαγή φίλτρων 
υδραυλικού λαδιού  

30,00 € ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡ ΤΕΜ 1 64,58 64,58 94,58 

    Αλλαγή φίλτρων νερού  30,00 € ΦΙΛΤΡΟ ΤΕΜ 1 41,58 41,58 71,58 

    

Τοποθέτηση βομβητή 
οπισθοπορείας 

40,00 € ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΤΕΜ 1 47,31 47,31 87,31 

    Επισκευή φτερών 200,00 €       0,00 0,00 200,00 

    Έλεγχος συστημάτων 
ασφαλείας. Εγκατάσταση 
αυτοματισμών-
αισθητήρων ασφάλειας 
χειριστών (σύνδεση με 
σκαλοπάτια- κιβώτιο 
ταχυτήτων 
οχήματος).Αντικατάσταση 
σκαλοπατιών 

940,00 € ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΤΕΜ 2 360,91 721,82 1.661,82 

    

  ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΜ 2 31,92 63,84 63,84 

   ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  11.240,00 €         3.486,30 € 14.726,30 € 

    
 

 
       

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 379.120,00 €         139.920,24 € 519.040,24 € 

          

       
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 519.040,22 



59 

 

       ΦΠΑ 24% 124.569,65 

       

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 643.609,87 
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