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MEΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &  EΠΙΣΚΕΥΩΝ  

ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (∆ΙΕΤΙΑ 2020 & 2021) 

(ΟΜΑ∆Α_1_2) 

 

 

 
CPV : 50100000-6 (Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόµενες υπηρεσίες για οχήµατα και συναφή εξοπλισµό) ,  

CPV : 50530000-9 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανηµάτων) 

 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜEΛΕΤΗΣ (OMA∆Α_1_2) : 207.484,20 €   

(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%) 

ΠΟΣΟ Κ.Α.Ε. ΕΤΟΥΣ 2020  ΠΟΣΟ Κ.Α.Ε. ΕΤΟΥΣ 2021  
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(∆ΙΕΤΙΑ 2020-2021) 

7.484,20 € 200.000,00 € 
 

207.484,20 € 
 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1.   ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
2.   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3.   ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙ∆ΙΚΗ) 
4.   ΛΙΣΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 
5.   ΛΙΣΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
Η παρούσα Μελέτη αφορά την ανάθεση σε εξωτερικά συνεργεία των πάσης φύσεως εργασιών  τακτικής συντήρησης,  

επισκευής βλαβών και αντικατάστασης φθαρµένων ή κατεστραµµένων τµηµάτων (συµπεριλαµβανοµένης της 

προµήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών) όλων των µεταφορικών µέσων, οχηµάτων και µηχανηµάτων 

έργου του ∆ήµου Χαϊδαρίου (για πλαίσια, υπερκατασκευές, κ.λ.π.) (ΟΜΑ∆Α_1_2: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &  EΠΙΣΚΕΥΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ). Η χρονική διάρκεια της Σύµβασης αφορά τη διετία 2020-2021. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 207.484,20 €  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α  24%, η δε πίστωση 

θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. : 20.6263.0076, Κ.Α.Ε. : 20.6264.0005  των ετών 2020-2021, ως εξής:     

Η παρούσα µελέτη περιλαµβάνει:  

• λίστα των οχηµάτων και των µηχανηµάτων έργου (ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ -ΣΑΡΩΘΡΑ 

- ΦΟΡΤΩΤΕΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΑ - ΑΝΟΙΚΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - Υ∆ΡΟΦΟΡΕΣ),  

• λίστα µε τις ενδεικτικές εργασίες συντήρησης- επισκευών των οχηµάτων και των µηχανηµάτων 

έργου 

Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων  (∆ιετία 2020-2021) 

    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΝΤΑΞΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ  
Ποσοστό 

∆απάνης Επί του 
Προϋπολογισµού 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

∆ιετία 2020-
2021 

IXE   11% 0,11 12.418,65 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 59% 0,59 66.609,10 

ΑΝΟΙΧΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ – Υ∆ΡΟΦΟΡΕΣ   30% 0,30 33.869,03 

∆ΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗ ∆ΙΕΤΙΑ 2020-2021  
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%) 112.896,77 € 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 112.896,77 

∆ΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗ ∆ΙΕΤΙΑ 2020-2021 (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) 
139.992,00 € Φ.Π.Α. 24% 27.095,23 

 

  
ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 139.992,00 

 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Ποσό Κ.Α.Ε. που 

θα βαρύνει το έτος 

2020     

 

Ποσό Κ.Α.Ε. που 

θα βαρύνει το έτος 

2021    

 

CPV Περιγραφή CPV 

20.6263.0076 Συντήρηση & επισκευή 

µεταφορικών µέσων 2020 - 

2021 4.992,00 € 135.000,00 € 

50100000-

6 

Υπηρεσίες επισκευής, 

συντήρησης και 

παρεπόµενες 

υπηρεσίες για οχήµατα 

και συναφή εξοπλισµό 

20.6264.0005 Συντήρηση σαρώθρων, 

φορτωτών και λοιπών 

µηχανηµάτων 2020-2021 

2.492,20 € 65.000,00 € 

50530000-

9 

Υπηρεσίες επισκευής 

και συντήρησης 

µηχανηµάτων 
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Συντήρηση σαρώθρων, φορτωτών και λοιπών µηχανηµάτων (∆ιετία 2020-2021) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΝΤΑΞΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ  

Ποσοστό 
∆απάνης Επί του 
Προϋπλογισµού 

Συντελεστής 
Βαρύτητας Έτος 2020 

ΣΑΡΩΘΡΑ- ΦΟΡΤΩΤΕΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ 100% 1,00 54.429,19 

∆ΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗ ∆ΙΕΤΙΑ 2020-2021 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
24%) 54.429,19 € 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 54.429,19 

∆ΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗ ∆ΙΕΤΙΑ 2020-2021 (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) 67.492,20 € Φ.Π.Α. 24% 13.063,01 

  

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 67.492,20 

 

(*) ∆ιευκρινίζεται ότι, η προµέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της, για το λόγο αυτό ο ενδεικτικός 

προϋπολογισµός δεν περιλαµβάνει ποσότητες των απαιτούµενων εργασιών  αλλά ο καταµερισµός, ανά 

κατηγορία ένταξης δαπάνης, γίνεται αναλογικά  και σύµφωνα µε τα κοστολογικά στοιχεία που 

τηρούνται από την αρµόδια Υπηρεσία Ελέγχου & Προστασίας Περιβάλλοντος. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ.) 
 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείµενο της µελέτης 

Η παρούσα Μελέτη αφορά την ανάθεση σε εξωτερικά συνεργεία των πάσης φύσεως εργασιών  τακτικής συντήρησης,  

επισκευής βλαβών και αντικατάστασης φθαρµένων ή κατεστραµµένων τµηµάτων (συµπεριλαµβανοµένης της 

προµήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών) όλων των µεταφορικών µέσων, οχηµάτων και µηχανηµάτων 

έργου του ∆ήµου Χαϊδαρίου (για πλαίσια, υπερκατασκευές, κ.λ.π.) (ΟΜΑ∆Α-1_2: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &  EΠΙΣΚΕΥΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ). Η χρονική διάρκεια της Σύµβασης αφορά τη διετία 2020-2021. 

 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 207.484,20 €  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α  24%, η δε πίστωση 

θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. : 20.6263.0076, Κ.Α.Ε. : 20.6264.0005  των ετών 2020-2021. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : Ισχύουσες διατάξεις 
 

Η διαδικασία ανάδειξης  µειοδότη (οι προς ανάθεση εργασίες τoυ παρόντος Τεύχους Μελέτης,  αφορούν την 

ΟΜΑ∆Α_1_2: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &  EΠΙΣΚΕΥΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, 

ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ)  θα πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια 

ανοικτού (ηλεκτρονικού) µειοδοτικού διαγωνισµού,  σύµφωνα µε τους όρους που θα εγκρίνει η Οικονοµική Επιτροπή 

του ∆ήµου κατά τις διατάξεις των: 

 

1. Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016),  

2. Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/ Α/19-7-2018: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής 

και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. κτλ- Πρόγραµµα Κλεισθένης».  
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3.  Ν. 3463/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114 Α΄/08-06-2016),  

4.  Ν. 4270/14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄/28-06-

2014),  

5.  Ν. 4250/14 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992» (ΦΕΚ 74 Α΄/23-03-2014),  

6. Ν. 4155/13, όπως ισχύει, «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 120 

Α΄/29-05-2013),  

7.  Ν. 4013/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων-Αντικατάσταση του 6ου 

Κεφαλαίου του ν. 3588/07 (Πτωχευτικός Κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α΄/15-09-2011),  

8.  Ν. 3886/10, «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων-Εναρµόνιση ελληνικής 

νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 

92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» 

(ΦΕΚ 173 Α΄/30-09-2010) όπως ισχύει, µε την επιφύλαξη των παρ. 27 του άρθρου 377 και παρ. 11 του 

άρθρου 379 του Ν. 4412/2016,  

9.  Ν. 3861/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Ενίσχυση της διαφάνειας για την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο-Πρόγραµµα ∆ιαύγεια- και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/13-07-2010),  

10.  Ν. 3548/07, όπως ισχύει, (ΦΕΚ 68 Α΄/20-03-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»,  

11.  Ν. 3419/05, όπως ισχύει, «Γενικό Εµπορικό Μητρώο και εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής 

νοµοθεσίας» (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006),  

12.  Ν. 2859/00, «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248 Α΄/07-11-2000),  

13.  Π.∆. 80/16 «Ανάληψη Υποχρέωσης από ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/15.08.16) από 1/1/2017,  

14. Την υπ’αριθµ. 3373/390/20.3.1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
349/Β'/27.3.1975) «Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και 
προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών των αυτοκινήτων οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Ν.Π.∆.∆. κλπ. περί ων το άρθρο 1 του Ν.∆.2396/1953» και την 
υπ’αριθµ.4993/745/1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 489/Β'/15.5.1975) 
για την τροποποίησή της. 
 

ΑΡΘΡΟ 3: Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία είναι τα κάτωθι: 
Α) Τεχνική έκθεση   
Β) Ενδεικτικός προϋπολογισµός 
Γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γενική – Ειδική). 
∆)  Πίνακες οχηµάτων - µηχανηµάτων έργων του ∆ήµου 
Ε) Λίστες ενδεικτικών εργασιών συντήρησης – επισκευής απρόβλεπτων βλαβών 
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ΑΡΘΡΟ 4: Προϋπολογισµός και τρόπος ανάθεσης   
 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 207.484,20 €  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α  24%, η δε 

πίστωση θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. : 20.6263.0076, Κ.Α.Ε. : 20.6264.0005  των ετών 2020-2021. 

 

Η διαδικασία ανάδειξης  µειοδότη (οι προς ανάθεση εργασίες τoυ παρόντος Τεύχους Μελέτης,  αφορούν την: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &  EΠΙΣΚΕΥΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΣΑΡΩΘΡΩΝ, 

ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ)  θα πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια ανοικτού 

(ηλεκτρονικού) µειοδοτικού διαγωνισµού,  σύµφωνα µε τους όρους που θα εγκρίνει η Οικονοµική Επιτροπή 

του ∆ήµου κατά τις διατάξεις των: 

 

ΑΡΘΡΟ 5: Σύµβαση 

Ο ανάδοχος  (µειοδότης) µετά, την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένος να προσέλθει σε 

ορισµένο τόπο και χρόνο, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,  προς  υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσει, την 

κατά το Άρθρο 6  της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται µέχρι την 

31/12/2021 από την υπογραφή της και µε δυνατότητα χρονικής παράτασης έξι (6) µηνών χωρίς υπέρβαση του 

οικονοµικού αντικειµένου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6: Εγγύηση συµµετοχής και εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των οχηµάτων & 

των µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου.  ∆ύνανται να καταθέσουν προσφορά  η οποία να απευθύνεται σε 

οποιαδήποτε οµάδα οχηµάτων / µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου (ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ -ΣΑΡΩΘΡΑ - 

ΦΟΡΤΩΤΕΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΑ - ΑΝΟΙΚΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - Υ∆ΡΟΦΟΡΕΣ). Αντίστοιχα θα 

ανακηρυχθούν µειοδότες ανά οµάδα. 

 

Α) Η εγγύηση συµµετοχής καθορίζεται σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της Μελέτης, 

χωρίς Φ.Π.Α., η οποία αφορά την οµάδα οχηµάτων / µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου (ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ -ΣΑΡΩΘΡΑ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΑ - ΑΝΟΙΚΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - 

Υ∆ΡΟΦΟΡΕΣ) για την οποία υποβάλλουν προσφορά, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:  

 

Πίνακας Εγγυητικών Επιστολών ανά Κατηγορία Ένταξης ∆απάνης   (∆ιετία 2020-2021) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΝΤΑΞΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ  
Σύνολο ∆απάνης             

(προ Φ.Π.Α.) 

Ποσό 
Εγγυητικής 

Συµετοχής 2%  

IXE   12.418,65 € 248,37 € 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 66.609,10 € 1.332,18 € 

ΣΑΡΩΘΡΑ- ΦΟΡΤΩΤΕΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ 54.429,19 € 1.088,58 € 

ΑΝΟΙΧΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ – Υ∆ΡΟΦΟΡΕΣ   33.869,03 € 677,38 € 

 

Β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας για τα 

οχήµατα και µηχανήµατα έργου του ∆ήµου, για τα οποία αναδεικνύεται ο εκάστοτε µειοδότης.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της ασφάλειας µετά την οριστική παραλαβή και 
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τη λήξη της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7:  Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου 

Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα 

που απορρέει από αυτήν. 

Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που 

απορρέει από αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τις συµβατικές εργασίες ή υλικά µέσα στον προβλεπόµενο 

συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 8:   ∆ιαδικασία παραλαβής εργασιών συντήρησης (µετά των απαιτούµενων ανταλλακτικών αυτών) 

Η µεταφορά του οχήµατος ή µηχανήµατος έργου στο συνεργείο του Αναδόχου γίνεται αδαπάνως. Η είσοδος του 

οχήµατος ή µηχανήµατος έργου στο συνεργείο του Αναδόχου, γίνεται µετά την έκδοση «ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ».  

Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να ενεργεί αυτοβούλως κατά την αποσυναρµολόγηση των προς επισκευή µερών, στη 

διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρµογή 

νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρµολόγηση των προς επισκευή µερών και γενικά στην επισκευή, χωρίς - 

σε κάθε περίπτωση - τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Επίβλεψης – Παραλαβής Εργασιών.  

Το αργότερο, την εποµένη ηµέρα, από την είσοδο του οχήµατος ή µηχανήµατος έργου στο συνεργείο του 

Αναδόχου, ο τελευταίος υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς στο ∆ήµο Χαϊδαρίου  «∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» περιγράφοντας αναλυτικά τις εργασίες συντήρησης ή επισκευής έκτακτων βλαβών, 

όπως αυτές προβλέπονται στα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή,  τα απαιτούµενα ανταλλακτικά & την 

εκτίµηση της σχετικής δαπάνης.  

Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθηµερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο & έγκριση από την αρµόδια Επιτροπή Επίβλεψης – 

Παραλαβής Εργασιών.   

Αφού λάβει την έγκριση, o ανάδοχος οφείλει:  

- να εκτελεί χωρίς καθυστέρηση τις εργασίες επισκευής των οχηµάτων-µηχανηµάτων µετά των απαραίτητων 

ανταλλακτικών, µέσα στο χρονικό όριο των σαρανταοκτώ (48) ωρών (ή αν καθορίζεται διαφορετικά,  ανά 

περίπτωση,  σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας),  

- να συντάσσει «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» µε αναλυτική περιγραφή των εργασιών συντήρησης ή 

επισκευής έκτακτων βλαβών, που έγιναν, των ανταλλακτικών που χρησιµοποιήθηκαν όσον αφορά στο αν είναι τα 

γνήσια, τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής ή άλλα τα οποία προτείνονται από τους κατασκευαστές τους για τον 

σκοπό για τον οποίο χρησιµοποιούνται & της τελικής δαπάνης.  

- παραδίδει στην αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά.  

Στην περίπτωση έκτακτων µικρών βλαβών, ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να µεταβεί ανά πάσα στιγµή σε όλη 

την έκταση της ανωτέρω περιοχής (όρια Νοµού Αττικής) προς έλεγχο για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών 

συντήρησης ή επισκευής του κάθε οχήµατος ή µηχανήµατος. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει ο ανάδοχος να διαθέτει όχηµα 

κινητού συνεργείου πλήρως εξοπλισµένο (γεννήτρια, φωτισµό, αεροσυµπιεστή, αερόκλειδο κ.α.) για να επεµβαίνει άµεσα 
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για τις αποκαταστάσεις έκτακτων, µικρών βλαβών εντός τριών (3) ωρών, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, από την 

εκάστοτε ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

Η εκτέλεση όλων των ζητούµενων εργασιών θα γίνεται από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό του αναδόχου. Στο 

αντικείµενο των υπηρεσιών εντάσσεται η υποχρέωση του αναδόχου να συντάσσει και να τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο (βάση 

δεδοµένων) µε όλα τα οχήµατα που επισκευάζει - συντηρεί και στο οποίο να καταγράφονται (µε κωδικούς κατασκευαστή 

και το κόστος τους),  όλες οι επισκευές και όλα τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά-υλικά για κάθε επισκευή ή συντήρηση. 

Το αρχείο αυτό θα είναι διαθέσιµο ανά πάσα στιγµή στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία η οποία θα έχει τη δυνατότητα 

αντιγραφής και επεξεργασίας των δεδοµένων. 

Ρητή υποχρέωση είναι επίσης η έγκαιρη παραγγελία και ύπαρξη / διατήρηση επαρκούς αποθέµατος ανταλλακτικών από 

πλευράς του αναδόχου, έτσι ώστε όλες οι απαιτούµενες εργασίες να γίνονται απρόσκοπτα και χωρίς καµία καθυστέρηση 

ή έλλειψη. Στην περίπτωση κατά την οποία τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά δεν είναι τα γνήσια τα οποία προτείνει ο 

κατασκευαστής του µηχανικού µέρους, θα πρέπει να µπορεί να δικαιολογείται η επιλογή τους.   

 Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση οχηµάτων ή µηχανηµάτων τα οποία είναι ακινητοποιηµένα από βλάβη στις 

εγκαταστάσεις του ∆ήµου ή στο χώρο στάθµευσης των οχηµάτων, µετά από συνεννόηση µε την Υπηρεσία, να τα 

επισκευάζει στους χώρους αυτούς,  από τεχνικούς του και µε δικά του εργαλεία, όργανα και συσκευές.  

Στους ελέγχους για ΚΤΕΟ θα εκτελούνται όλες οι συντηρήσεις και οι έλεγχοι που προβλέπονται και επί πλέον θα γίνεται 

έλεγχος αναγόµωσης πυροσβεστήρα, έλεγχος-αντικατάσταση φαρµακείου, έλεγχος ταχογράφου και έκδοση 

πιστοποιητικού. 

Στα αντικείµενα της αποκατάστασης βλαβών και της προληπτικής συντήρησης που αναλαµβάνει ο ανάδοχος, 

συµπεριλαµβάνεται και η τοποθέτηση οποιουδήποτε ανταλλακτικού (αναλώσιµου ή µη) τόσο για τα πλαίσια όσο και για 

τις υπερκατασκευές. 

 

Όσο το ∆ηµοτικό όχηµα βρίσκεται στον χώρο του Αναδόχου (συνεργείο), αυτός είναι κύρια & αποκλειστικά 

υπεύθυνος για κάθε είδους ζηµιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου, µέχρι 

παράδοσης αυτού & ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα για αποζηµίωση µερική είτε ολική,  για το όχηµα ή το 

µηχάνηµα έργου. 

8.1 Αποκατάσταση µη έντεχνης παροχής υπηρεσίας - Αντικατάσταση συµβατικών υλικών 

 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η Επιτροπή Επίβλεψης- 

Παραλαβής Εργασιών,  µπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη και αντικατάσταση των υπό παραλαβή εργασιών µετά 

των ανταλλακτικών  αυτών. 

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κακή ποιότητα εργασιών ή αστοχία υλικού, που δεν οφείλεται σε φυσιολογική, 

κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση, ο ανάδοχος, χωρίς αποζηµίωση, οφείλει να αντικαταστήσει 

ολόκληρο το είδος ή το εξάρτηµα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη που δεν οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους, 

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

προδιαγραφές ή παρουσίαζε ελαττώµατα. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε την ειδοποίηση της 
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υπηρεσίας ή δεν ενεργήσει εντός της οριζόµενης προθεσµίας εφαρµόζονται οι νόµιµες κυρώσεις σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία. 

Σε περίπτωση απόρριψης - επιστροφής των συµβατικών υλικών εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

8.2 Πρόγραµµα Τακτικής Συντήρησης  

Το πρόγραµµα µε τις λεπτοµέρειες συντήρησης για κάθε µήνα, εξάµηνο ή έτος θα καταρτίζεται αρχικά από τον 

ανάδοχο,  µε γνώµονα την επίτευξη της βέλτιστης διαθεσιµότητας (ειδικά τις ηµέρες αιχµής) και της αξιοπιστίας του εν 

λόγω εξοπλισµού, µε την ελάχιστη δυνατή όχληση της λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Προστασίας & Ελέγχου 

Περιβάλλοντος. Κατόπιν υποβάλλεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ∆/νσης Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλλοντος 

του ∆ήµου η οποία το εγκρίνει ως έχει, ή προτείνει τροποποιήσεις. 

Στο αντικείµενο των ζητουµένων υπηρεσιών εντάσσεται και η υποχρέωση του αναδόχου να υποβάλει 

εγκαίρως, έγγραφες επισηµάνσεις στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για τυχόν έκτακτες παρεµβάσεις που 

απαιτούνται.  

Στον γενικό έλεγχο καλής λειτουργίας εντάσσεται η υποχρέωση του αναδόχου να εντοπίζει έγκαιρα οποιαδήποτε 

οπτική ή ακουστική ένδειξη δυσλειτουργίας. Σε περίπτωση αναγκαιότητας άµεσης διακοπής της λειτουργίας του 

οχήµατος ενηµερώνει και προγραµµατίζει τον χρόνο παρέµβασης για την πρόληψη εκδήλωσης βλάβης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: Πληρωµή – φόροι – τέλη – κρατήσεις  

Η πληρωµή θα γίνει σύµφωνα µε όσα ορίζει η κείµενη νοµοθεσία, µετά την έκδοση των απαραίτητων νόµιµων 

παραστατικών / δικαιολογητικών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου.  

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού.  

Οι τιµές µονάδας του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης 

και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο,  σε καµία αναθεώρηση. 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)  
 
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείµενο µελέτης 

 
Η παρούσα Μελέτη αφορά την ανάθεση σε εξωτερικά συνεργεία των πάσης φύσεως εργασιών  τακτικής συντήρησης,  

επισκευής έκτακτων βλαβών και αντικατάστασης φθαρµένων ή κατεστραµµένων τµηµάτων 

(συµπεριλαµβανοµένης της προµήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών) όλων των µεταφορικών µέσων, 

οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Χαϊδαρίου (για πλαίσια, υπερκατασκευές, κ.λ.π.) ( ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &  EΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ  ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΣΑΡΩΘΡΩΝ, 

ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ). Η χρονική διάρκεια της Σύµβασης αφορά τη διετία 

2020-2021. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 207.484,20 €  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α  24%, η δε πίστωση 

θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. : 20.6263.0076, Κ.Α.Ε. : 20.6264.0005  των ετών 2020-2021. 

Η παρούσα µελέτη περιλαµβάνει λίστα µε τις ενδεικτικές  εργασίες συντήρησης – επισκευής βλαβών καθώς και λίστα των 

οχηµάτων και των µηχανηµάτων έργου,   µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 
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ΑΡΘΡΟ 2 : Ισχύουσες διατάξεις 
 

Η διαδικασία ανάδειξης  µειοδότη (οι προς ανάθεση εργασίες τoυ παρόντος Τεύχους Μελέτης,  αφορούν την 

ΟΜΑ∆Α_1_2: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &  EΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ, ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ)  θα πραγµατοποιηθεί στα 

πλαίσια ανοικτού (ηλεκτρονικού) µειοδοτικού διαγωνισµού,  σύµφωνα µε τους όρους που θα εγκρίνει η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου κατά τις διατάξεις των: 

 

1. Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016),  

1. Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/ Α/19-7-2018: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

– Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. κτλ- Πρόγραµµα Κλεισθένης».  

2.  Ν. 3463/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 

Α΄/08-06-2016),  

3.  Ν. 4270/14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄/28-06-

2014),  

4.  Ν. 4250/14 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992» (ΦΕΚ 74 Α΄/23-03-

2014),  

5. Ν. 4155/13, όπως ισχύει, «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 120 Α΄/29-05-

2013),  

6.  Ν. 4013/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων-Αντικατάσταση του 6ου 

Κεφαλαίου του ν. 3588/07 (Πτωχευτικός Κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α΄/15-09-2011),  

7.  Ν. 3886/10, «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων-Εναρµόνιση ελληνικής 

νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 

92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» 

(ΦΕΚ 173 Α΄/30-09-2010) όπως ισχύει, µε την επιφύλαξη των παρ. 27 του άρθρου 377 και παρ. 11 του 

άρθρου 379 του Ν. 4412/2016,  

8.  Ν. 3861/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Ενίσχυση της διαφάνειας για την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-

Πρόγραµµα ∆ιαύγεια- και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/13-07-2010),  

9.  Ν. 3548/07, όπως ισχύει, (ΦΕΚ 68 Α΄/20-03-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»,  

10.  Ν. 3419/05, όπως ισχύει, «Γενικό Εµπορικό Μητρώο και εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής 

νοµοθεσίας» (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006),  
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11.  Ν. 2859/00, «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248 Α΄/07-11-2000),  

12.  Π.∆. 80/16 «Ανάληψη Υποχρέωσης από ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/15.08.16) από 1/1/2017, 
13. Την υπ’αριθµ. 3373/390/20.3.1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 

349/Β'/27.3.1975) «Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και 
προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών των αυτοκινήτων οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Ν.Π.∆.∆. κλπ. περί ων το άρθρο 1 του Ν.∆.2396/1953» και την 
υπ’αριθµ.4993/745/1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
489/Β'/15.5.1975) για την τροποποίησή της. 
 

ΑΡΘΡΟ 3: Τεχνικές προδιαγραφές 
 

Κατά περίπτωση ισχύουν οι κάτωθι τεχνικές απαιτήσεις: 

 α. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι κατασκευαστής και διανοµέας στη χώρα 

συγκεκριµένου τύπου οχηµάτων ή υπερκατασκευών και διαθέτει συνεργείο επισκευής ιδιόκτητο ή προτείνει 

εξουσιοδοτηµένο συνεργείο του επίσηµου δικτύου του, θα καταθέσει τον επίσηµο τιµοκατάλογο ανταλλακτικών για τα 

αντίστοιχα οχήµατα ή υπερκατασκευές του ∆ήµου συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωσή του µε την οποία θα 

βεβαιώνει ότι διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που 

θα αναλάβει να εκτελεί, ότι ο τιµοκατάλογος που καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα 

οχήµατα του ∆ήµου και είναι τα γνήσια που προτείνει, όπως και το κόστος της ώρας εργασίας στο συνεργείο του. 

β. Στην περίπτωση που ο συµµετέχων στο διαγωνισµό ανήκει σε επίσηµο δίκτυο αντιπροσωπείας ή διανοµής 

εταιρείας κατασκευής οχηµάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα και διαθέτει συνεργείο, θα καταθέσει τον επίσηµο 

τιµοκατάλογο ανταλλακτικών για τα αντίστοιχα οχήµατα του ∆ήµου συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωσή του µε την 

οποία θα βεβαιώνει ότι διαθέτει τα ο κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και 

συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί, ότι ο τιµοκατάλογος που καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που 

αφορούν στα αντίστοιχα οχήµατα του ∆ήµου και είναι τα γνήσια που προτείνει, όπως και το κόστος της ώρας 

εργασίας στο συνεργείο του.    

Η προσφορά του θα συνοδεύεται από επιστολή του επίσηµου αντιπροσώπου ή διανοµέα της κατασκευάστριας 

εταιρείας των αντίστοιχων οχηµάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα, η οποία θα βεβαιώνει την ιδιότητα του ως 

µέλους του επίσηµου δικτύου της εταιρείας και αντίστοιχα από επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας των 

αντίστοιχων οχηµάτων ή υπερκατασκευών,  η οποία θα βεβαιώνει την ιδιότητα του επίσηµου αντιπρόσωπου ή 

διανοµέα. 

γ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και 

χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προµηθεύεται από το εκάστοτε επίσηµο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των 

επίσηµων αντιπροσώπων ή διανοµέων στη χώρα, θα πρέπει να καταθέσει τον επίσηµο τιµοκατάλογο ανταλλακτικών για 

τα αντίστοιχα οχήµατα του ∆ήµου ή τον πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών της κατασκευάστριας εταιρείας ή 

αντιπροσωπείας,  συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του µε την οποία θα βεβαιώνει ότι ο τιµοκατάλογος που 

καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήµατα του ∆ήµου καθώς και το κόστος της 

ώρας εργασίας στο συνεργείο του.  Η προσφορά του θα συνοδεύεται από επιστολή του επίσηµου αντιπροσώπου 

ή διανοµέα της κατασκευάστριας εταιρείας των αντίστοιχων οχηµάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα,  η οποία θα 

βεβαιώνει ότι αναλαµβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας να τον τροφοδοτεί µε τα απαραίτητα 

ανταλλακτικά για όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Επίσης θα πρέπει να αποδείξει καταθέτοντας τα απαραίτητα 

έγγραφα ότι διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευµένο να επεµβαίνει στα αντίστοιχα µηχανικά µέρη 

ή να καταθέσει βεβαίωση του κατασκευαστή του οχήµατος ή της υπερκατασκευής ή αντίστοιχα του επίσηµου 
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αντιπρόσωπου στη χώρα µας ότι διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεµβαίνει στα αντίστοιχα µηχανικά 

µέρη. 

δ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και δεν 

χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προµηθεύεται από το εκάστοτε επίσηµο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών 

των αντίστοιχων οχηµάτων ή υπερκατασκευών, αλλά χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών τα οποία 

προορίζονται για χρήση στα οχήµατα του ∆ήµου θα καταθέσει τον τιµοκατάλογο των ανταλλακτικών που θα 

χρησιµοποιεί καθώς και το κόστος της ώρας εργασίας στο συνεργείο του.  

Θα πρέπει να αποδείξει ότι τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία αυτά 

προορίζονται προσκοµίζοντας κατά περίπτωση επίσηµη βεβαίωση του κατασκευαστή του οχήµατος ή της 

υπερκατασκευής, ή βεβαίωση του επίσηµου αντιπροσώπου στη χώρα η οποία θα αναφέρει ότι τα 

χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά τα οποία θα αναφέρονται αναλυτικά είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την 

χρήση για την οποία προορίζονται.  

Η βεβαίωση καταλληλότητας εφόσον παρέχεται από επίσηµο αντιπρόσωπο ή διανοµέα των αντίστοιχων 

οχηµάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα απαραίτητα έγγραφα που 

αποδεικνύουν την ιδιότητά του και αναφέρονται στα εδάφια α, β & γ του παρόντος άρθρου. Στις προσφορές αυτές 

θα επισυνάπτεται κατάλογος - prospectus του κατασκευαστή του ανταλλακτικού ή του επίσηµου αντιπρόσωπου του στη 

χώρα, όχι σε φωτοαντίγραφο. Τα κατατιθέµενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. 

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του εργοστασίου κατασκευής των αντίστοιχων 

ανταλλακτικών καθώς και του επίσηµου εισαγωγέα τους στη χώρα µε την οποία αναλαµβάνουν να τροφοδοτούν 

τον διαγωνιζόµενο µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά για το τρέχον έτος έτσι ώστε να είναι συνεπής στις 

υποχρεώσεις του απέναντι στο ∆ήµο. Επίσης θα πρέπει να αποδείξει καταθέτοντας τα απαραίτητα έγγραφα ότι 

διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευµένο να επεµβαίνει στα αντίστοιχα µηχανικά µέρη ή να 

καταθέσει βεβαίωση του κατασκευαστή του οχήµατος ή της υπερκατασκευής ή αντίστοιχα το επίσηµου αντιπρόσωπου 

στη χώρα µας ότι διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεµβαίνει στα αντίστοιχα µηχανικά µέρη. 

 

Σε κάθε περίπτωση ζητούνται τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνονται από τα εργοστάσια κατασκευής των 

αντίστοιχων οχηµάτων. Απορρίπτονται ανταλλακτικά ιµιτασιόν και ανταλλακτικά που δεν είναι σύµφωνα µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχηµάτων και των αντίστοιχων µηχανικών µερών τους 

κατά περίπτωση. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα αλλά 

και καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων - προτεινόµενων ανταλλακτικών καθώς και την εκπαίδευση και εξειδίκευση 

του προσωπικού τους. Όσον αφορά στα ανταλλακτικά και αναλώσιµα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. Ο 

µειοδότης θα πρέπει να αποδέχεται µε δήλωσή του η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του  ότι τα 

χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα φέρουν την προαναφερόµενη σήµανση. Η µη απόδειξη 

ύπαρξης της σήµανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιµα αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άµεσα 

από τον µειοδότη. Το πιστοποιητικό CE εκδίδεται για συγκεκριµένο προϊόν η σειρά προϊόντων που ρητά πρέπει να 

αναφέρονται ή να αναγράφονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE. Στο πιστοποιητικό CE είναι απαραίτητο να 

αναγράφεται το µοντέλο και ο τύπος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί. Επίσης, η ύπαρξη συστήµατος 

διασφάλισης ποιότητας πιστοποιηµένο κατά ISO 9001, για τις εργασίες τις οποίες προσφέρει ο µειοδότης είναι 
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υποχρεωτική. Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτα.  

Σε κάθε περίπτωση αν κατά τη διάρκεια της σύµβασης παύσουν να ισχύουν κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο ∆ήµος 

µπορεί να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µε υπεύθυνη δήλωσή η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά τους, θα 

δηλώνουν ότι θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την Επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής 

Εργασιών,  η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία,  όποτε η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος, 

χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση στο µειοδότη. 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 

Η µεταφορά του οχήµατος ή µηχανήµατος έργου στο συνεργείο του Αναδόχου γίνεται αδαπάνως.  

Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να ενεργεί αυτοβούλως κατά την αποσυναρµολόγηση των προς επισκευή µερών, στη 

διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρµογή 

νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρµολόγηση των προς επισκευή µερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε 

κάθε περίπτωση τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Επίβλεψης – Παραλαβής Εργασιών.  

Την επόµενη ηµέρα από την είσοδο του οχήµατος ή µηχανήµατος έργου στο συνεργείου του Αναδόχου, ο τελευταίος 

υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς στο ∆ήµο Χαϊδαρίου  «∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» 

περιγράφοντας αναλυτικά τις εργασίες συντήρησης ή επισκευής έκτακτων βλαβών, όπως αυτές προβλέπονται 

στα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή,  τα απαιτούµενα ανταλλακτικά & την εκτίµηση της σχετικής δαπάνης.  

Στην περίπτωση κατά την οποία τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά δεν είναι τα γνήσια τα οποία προτείνει ο 

κατασκευαστής του µηχανικού µέρους, θα πρέπει να µπορεί να δικαιολογείται η επιλογή τους.  Σε περίπτωση 

που απαιτείται ανταλλακτικό, για το οποίο λόγω τύπου ή λόγω έλλειψης στην αγορά ο ανάδοχος  πρέπει να 

προβεί σε ενέργειες ανεύρεσης & προµήθειας του για λογαριασµό του ∆ήµου, αυτό θα γίνεται έπειτα από 

συνεννόηση.      

Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθηµερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο & έγκριση από την αρµόδια Επιτροπή Επίβλεψης – 

Παραλαβής Εργασιών.  Αφού λάβει την έγκριση, επισκευάζεται το όχηµα ή µηχάνηµα έργου & συντάσσεται «ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ» µε αναλυτική περιγραφή των εργασιών συντήρησης ή επισκευής έκτακτων βλαβών, 

που έγιναν, των ανταλλακτικών που χρησιµοποιήθηκαν όσον αφορά στο αν είναι τα γνήσια, τα οποία προτείνει ο 

κατασκευαστής ή άλλα τα οποία προτείνονται από τους κατασκευαστές τους για τον σκοπό για τον οποίο 

χρησιµοποιούνται & της τελικής δαπάνης.  

Όσο το ∆ηµοτικό όχηµα βρίσκεται στον χώρο του µειοδότη (συνεργείο), αυτός είναι κύρια & αποκλειστικά 

υπεύθυνος για κάθε είδους ζηµιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου µέχρι 

παράδοσης αυτού & ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµά για αποζηµίωση µερική είτε ολική,  για το όχηµα. 

Η γραπτή επικοινωνία µεταξύ ∆ήµου & µειοδότη, εάν δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά, θα διακινείται µέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας (email),ή τηλεοµοιοτυπίας (fax) & θα είναι δεσµευτική για τα συµβαλλόµενα µέρη.  

 
Άρθρο 4ο:  Εργασίες  Συντήρησης και Επισκευών 

 
 Οι κυριότερες εργασίες συντήρησης - επισκευών, οι οποίες πιθανόν να προκύψουν (και οι οποίες πιθανόν να απαιτούν 

και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους) και οι οποίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες τυχόν 
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θα προκύψουν και δεν µπορούν να προβλεφθούν,  αφορούν σε εργασίες συντήρησης -επισκευών των κάτωθι 

µηχανικών µερών: 

 
 

- κινητήρων, 

- κιβωτίων ταχυτήτων, 

- συµπλέκτη, 

- αναρτήσεων (σούστες , αποσβεστήρες κραδασµών), 

- φρένων, 

- εµπρόσθιου συστήµατος, 

- αεροσυµπιεστών, 

- διαφορικού, 

- µίζας, 

- δυναµό, 

- καµπίνας, 

- υπερκατασκευής. 

 
Ακολουθούν,  οµαδοποιηµένες οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος εργασιών συντήρησης & επισκευών, 

οι οποίες είναι ενδεικτικές. 

 
1.Επισκευή και συντήρηση κινητήρα 

Ρεκτιφιέ στροφάλου 
Εφαρµογή κουζινέτων 
Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 
Πλάνισµα καπακιού 
Πλάνισµα κορµού κινητήρα 
Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών  
και εφαρµογή πείρων 
Αντικατάσταση χιτωνίων 
Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και 
εφαρµογή 
Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 
Αλλαγή εδρών βαλβίδων 
Φλάντζες τσιµούχες 
Ελατήρια 
Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων 
Ρύθµιση βαλβίδων 
Αλλαγή αντλία νερού 
Έλεγχος – επισκευή αντλίας πετρελαίου 
Καθαρισµός ακροφύσιων ψεκασµού 
Επισκευή υπερσυµπιεστή 
Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου 
Έλεγχος καυσαερίων 
Αποσυναρµολόγηση – συναρµολόγηση, 
βαφή κινητήρα. 
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2. Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων 
Αλλαγή φουρκετών 
Αλλαγή συγχρόνιζε 
Αλλαγή ρουλεµάν 
Αλλαγή γραναζιών 
Επισκευή αργό γρήγορο 
Φλάντζες τσιµούχες 
Πρωτεύων άξονας κοµπλέ 
∆ευτερεύων άξονας κοµπλέ 
Σταυροί ταχυτήτων 
Σταθερά ταχυτήτων 
Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων 

 
 
3. Επισκευή και συντήρηση συµπλέκτη 

Επισκευή άνω τρόµπας συµπλέκτη 
Επισκευή κάτω τρόµπας συµπλέκτη 
Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεµάν 
Ζεύγη θερµουί 
Επισκευή δίσκου 
Επισκευή πλατώ 
Αλλαγή φυσούνας 

 
 
 
4. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες 
κραδασµών) 
1 Αλλαγή αµορτισέρ  
2 Αλλαγή - επισκευή σούστες  
3 Αλλαγή µπρακέτας  
4 Αλλαγή σινεµπλόκ  
5 Αλλαγή κόντρες κλπ.  

 
5. Επισκευή και συντήρηση συστήµατος πέδησης 

έλεγχος δικτύου αέρος 
έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 
έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών 
έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 
έλεγχος – τορνίρισµα ταµπούρων 
έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων θερµουί 
λίπανση – αντικατάσταση ρουλεµάν τροχών – 
µουαγιέ 
τσιµούχες – δαχτυλίδια 

 
6. Επισκευή και συντήρηση εµπρόσθιου συστήµατος 

ακραξόνια 
πείροι ακραξονίων 
ρουλεµάν πείρων ακραξονίων 
ρουλεµάν µουαγιέ 
τσιµούχες µουαγιέ 
ροδέλες 
ροδέλες µεταλλικές 
γλίστρες – κουζινέτα 
τάπες πειροδακτυλίων 
γρασσαδοράκια 
αλλαγή ακρόµπαρα µικρής – µεγάλης µπάρας 
έλεγχος – επισκευή µηχανισµού διεύθυνσης 
έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας 
τιµονιού 
έλεγχος – αλλαγή στα µαρκούτσια πιέσεως 
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7. Επισκευή και συντήρηση αεροσυµπιεστών 

στρόφαλος 
ρουλεµάν 
ελατήρια κόφλερ , σετ 
δακτυλίδια 
µπιέλες 
σετ ελατήρια 
σετ φλάντζες 
σκάστρα κόφλερ 
σετ φλάντζες κόφλερ 
σετ ελατήρια κόφλερ 
βαλβίδα κόφλερ 
χιτώνιο κόφλερ 
φίλτρα 

 
 
8. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού 

επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα 
ρουλεµάν 
επισκευή – αντικατάσταση µειωτήρων – 
ηµιαξονίων 
φλάντζες τσιµούχες 

 
 
9. Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστηµάτων 

Γενική επισκευή µίζας 
Αλλαγή µίζας 
Γενική επισκευή και έλεγχος δυναµό – 
αυτοµάτου 
Αλλαγή δυναµό 
Έλεγχος και επισκευή φωτισµού 
Αλλαγή φαναριών 

 
10. Επισκευή και συντήρηση καµπίνας-οχήµατος  

αντικατάσταση αµορτισέρ κουβουκλίου 
αντικατάσταση µπουκάλας ανύψωσης, 
έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής 
αντλίας ανύψωσης 
αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καµπίνας 
αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω 
µέρους καµπίνας 
αντικατάσταση πατώµατος καµπίνας 
επισκευή συστήµατος άρθρωσης καµπίνας στο 
σασί 
επισκευή καθισµάτων αέρος 
αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και 
ταπετσαρίας κατά περίπτωση 
επισκευή µηχανισµού βάσης καθίσµατος 
αντικατάσταση εµπρόσθιου υαλοπίνακα 
αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων 
επισκευή αρθρώσεων θυρών 
Αντικατάσταση µηχανισµών ανύψωσης 
παραθύρων 
Αντικατάσταση µηχανισµού ασφάλισης θυρών 
τσιµούχες στεγανοποίησης 

 
 
11.Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου 

Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου 
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12.Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής 

Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής 
   

 
ΑΡΘΡΟ 4: Σύνταξη προσφορών 

 
Οι υποψήφιοι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό, ∆ΥΝΑΤΑΙ να επισκεφθούν το αµαξοστάσιο του ∆ήµου 

(∆ιεύθυνση: Λεωφόρος  Παλάσκα και Ποσειδώνος - Σκαραµαγκάς) µετά από ενηµέρωση (έγγραφη) που θα 

αποστείλουν στην υπηρεσία και να εξετάσουν τα οχήµατα και τις υπερκατασκευές για τα οποία προορίζονται 

τα ανταλλακτικά, και να σχηµατίσουν  πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόµενοι σε στοιχεία 

που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγµατοποιήσουν στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου. Ιδιαίτερη προσοχή θα 

πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών τους µηχανισµούς που αυτές φέρουν και στα προβλήµατα που 

αυτές παρουσιάζουν. 

Οι αριθµοί πλαισίου και κινητήρα οι οποίοι αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν δίδονται ενδεικτικά για τον 

προσδιορισµό των τύπων των αυτοκινήτων. 

Tα οχήµατα - µηχανήµατα έργου του ∆ήµου είναι οµαδοποιηµένα,  σύµφωνα µε την κατηγορία δαπάνης στην 

οποία εντάσσονται. 

Οι υποψήφιοι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό δεν υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των 

οχηµάτων & των µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου.  ∆ύνανται να καταθέσουν προσφορά  η οποία να απευθύνεται σε 

οποιαδήποτε οµάδα οχηµάτων / µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου (ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ -ΣΑΡΩΘΡΑ - 

ΦΟΡΤΩΤΕΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΑ - ΑΝΟΙΚΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - Υ∆ΡΟΦΟΡΕΣ).  

 

Οι υποψήφιοι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό απαιτείται να συµπληρώσουν επί ποινή αποκλεισµού, το 

Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς το οποίο επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας Μελέτης. 

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η  χαµηλότερη προκύπτουσα τιµή ωριαίας εργασίας ανά κατηγορία και είδος 

εργασίας,  σε συνδυασµό µε το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιµών του επίσηµου καταλόγου 

ανταλλακτικών. 

Για την ανάθεση θα υπολογιστεί ο συντελεστής Α από τον παρακάτω τύπο: 

Α= (0,3 Χ Β) + (0,7 Χ Γ) 

Όπου Β είναι ο αντίστροφος αριθµός του αριθµητικού µέσου όρου της ωριαίας αποζηµίωσης εργασιών 

∆ηλαδή Β = 1 / (αριθµητικός µέσος όρος ωριαίας αποζηµίωσης) 

Και  Γ είναι το ποσοστό έκπτωσης επί της τιµής καταλόγου των ανταλλακτικών εκφρασµένο σε δεκαδικό αριθµό (π.χ. 

10% = 0,1 ή 5% = 0,05) 

Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων µε τον υψηλότερο συντελεστή Α, ανάµεσα στους υποψήφιους 

συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό. 
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Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης ανά κατηγορία ένταξης δαπάνης, είναι 

το διαθέσιµο από το ∆ήµο για το σύνολο των εργασιών συντήρησης ή επισκευών,  µετά των αναγκαίων 

ανταλλακτικών,  οι οποίες δύναται να υλοποιηθούν. 

Η διάθεση και κατανοµή του προαναφερόµενου ποσού θα γίνει βάσει των πραγµατικών αναγκών της υπηρεσίας 

οι οποίες θα εµφανιστούν κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της Σύµβασης. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &  EΠΙΣΚΕΥΩΝ  

ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ   (ΟΜΑ∆Α_1_2) 

Της Επιχείρησης ooooooooooooooooooooooooooooooooo. µε έδρα 
oooooooooooooooooooooo, οδόςoooooooooooooooooooo 
ooooooooooooo, αριθµός oooooooooooo.., τηλέφωνοoooooo.ooo. 
..ooooooooooooo., fax oooooooo, email :oooooooooooooooo.. 
 
Αφού έλαβα γνώση των όρων της υπ’ αριθµ. ∆ΣΣΗ∆∆.102_2 Μελέτης και της υπ’ αριθµK.. ∆ιακήρυξης, καθώς 

και των συνθηκών εκτέλεσης, δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την 

εκτέλεση των εργασιών συντήρησης & επισκευής των οχηµάτων και των µηχανηµάτων έργου ώστε να καλυφθούν οι 

ανάγκες του ∆ήµου. 

(*) ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Tα οχήµατα - µηχανήµατα έργου του ∆ήµου είναι, οµαδοποιηµένα ως εξής: 1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, 2) 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ,  3) ΣΑΡΩΘΡΑ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ, 4) ΑΝΟΙΚΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - Υ∆ΡΟΦΟΡΕΣ 

Το παρόν ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ, ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΟΜΑ∆Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: oooooooooooooooooooooooooooooo.. 

 
1.Επισκευή και συντήρηση κινητήρα Ωριαία Αποζηµίωση 

Εργασίας 
 1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 
 2 Εφαρµογή κουζινέτων 
 3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 
 4 Πλάνισµα καπακιού 
 5 Πλάνισµα κορµού κινητήρα 

 6 
Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών  
και εφαρµογή πείρων 

 7 Αντικατάσταση χιτωνίων 
 8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρµογή 
 9 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 

10. 10 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 
11. 11 Φλάντζες τσιµούχες 
12. 12 Ελατήρια 
13. 13 Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων 
14. 14 Ρύθµιση βαλβίδων 
15. 15 Αλλαγή αντλία νερού 
16. 16 Έλεγχος – επισκευή αντλίας πετρελαίου 
17. 17 Καθαρισµός ακροφύσιων ψεκασµού 
18. 18 Επισκευή υπερσυµπιεστή 
19. 19 Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου 
20. 20 Έλεγχος καυσαερίων 

21. 21 
Αποσυναρµολόγηση – συναρµολόγηση, 
βαφή κινητήρα. 
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2. Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων Ωριαία Αποζηµίωση 

Εργασίας 
22. 1 Αλλαγή φουρκετών 
23. 2 Αλλαγή συγχρόνιζε 
24. 3 Αλλαγή ρουλεµάν 
25. 4 Αλλαγή γραναζιών 
26. 5 Επισκευή αργό γρήγορο 
27. 6 Φλάντζες τσιµούχες 
28. 7 Πρωτεύων άξονας κοµπλέ 
29. 8 ∆ευτερεύων άξονας κοµπλέ 
30. 9 Σταυροί ταχυτήτων 
31. 10 Σταθερά ταχυτήτων 
32. 11 Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων 

 
3. Επισκευή και συντήρηση συµπλέκτη Ωριαία Αποζηµίωση 

Εργασίας 
 1 Επισκευή άνω τρόµπας συµπλέκτη 
 2 Επισκευή κάτω τρόµπας συµπλέκτη 
 3 Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεµάν 
 4 Ζεύγη θερµουί 
 5 Επισκευή δίσκου 
 6 Επισκευή πλατώ 
 7 Αλλαγή φυσούνας 
 
4. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες 
κραδασµών) 

Ωριαία Αποζηµίωση 
Εργασίας 

1 Αλλαγή αµορτισέρ  
2 Αλλαγή - επισκευή σούστες  
3 Αλλαγή µπρακέτας  
4 Αλλαγή σινεµπλόκ  
5 Αλλαγή κόντρες κλπ.  

 
5.  Επισκευή και συντήρηση συστήµατος πέδησης Ωριαία Αποζηµίωση 

Εργασίας 
 1 έλεγχος δικτύου αέρος 
 2 έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 

10. 3 έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών 
11. 4 έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 
12. 5 έλεγχος – τορνίρισµα ταµπούρων 
13. 6 έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων θερµουί 
14. 7 λίπανση – αντικατάσταση ρουλεµάν τροχών – µουαγιέ 
15. 8 τσιµούχες – δαχτυλίδια 

 
6. Επισκευή και συντήρηση εµπρόσθιου συστήµατος Ωριαία Αποζηµίωση 

Εργασίας 
16. 1 ακραξόνια 
17. 2 πείροι ακραξονίων 
18. 3 ρουλεµάν πείρων ακραξονίων 
19. 4 ρουλεµάν µουαγιέ 
20. 5 τσιµούχες µουαγιέ 
21. 6 ροδέλες 
22. 7 ροδέλες µεταλλικές 
23. 8 γλίστρες – κουζινέτα 
24. 9 τάπες πειροδακτυλίων 
25. 10 γρασσαδοράκια 
26. 11 αλλαγή ακρόµπαρα µικρής – µεγάλης µπάρας 
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27. 12 έλεγχος – επισκευή µηχανισµού διεύθυνσης 
28. 13 έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιµονιού 
29. 14 έλεγχος – αλλαγή στα µαρκούτσια πιέσεως 

 
7. Επισκευή και συντήρηση αεροσυµπιεστών Ωριαία Αποζηµίωση 

Εργασίας 
30. 1 στρόφαλος 
31. 2 ρουλεµάν 
32. 3 ελατήρια κόφλερ , σετ 
33. 4 δακτυλίδια 
34. 5 µπιέλες 
35. 6 σετ ελατήρια 
36. 7 σετ φλάντζες 
37. 8 σκάστρα κόφλερ 
38. 9 σετ φλάντζες κόφλερ 
39. 10 σετ ελατήρια κόφλερ 
40. 11 βαλβίδα κόφλερ 
41. 12 χιτώνιο κόφλερ 
42. 13 φίλτρα 

 
8. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού Ωριαία Αποζηµίωση 

Εργασίας 
43. 1 επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεµάν 
44. 2 επισκευή – αντικατάσταση µειωτήρων – ηµιαξονίων 
45. 3 φλάντζες τσιµούχες 

 
9. Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστηµάτων Ωριαία Αποζηµίωση 

Εργασίας 
46. 1 Γενική επισκευή µίζας 
47. 2 Αλλαγή µίζας 
48. 3 Γενική επισκευή και έλεγχος δυναµό – αυτοµάτου 
49. 4 Αλλαγή δυναµό 
50. 5 Έλεγχος και επισκευή φωτισµού 
51. 6 Αλλαγή φαναριών 

 
10. Επισκευή και συντήρηση καµπίνας-οχήµατος  Ωριαία Αποζηµίωση 

Εργασίας 
52. 1 αντικατάσταση αµορτισέρ κουβουκλίου 
53. 2 αντικατάσταση µπουκάλας ανύψωσης, 
54. 3 έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης 
55. 4 αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καµπίνας 
56. 5 αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω µέρους καµπίνας 
57. 6 αντικατάσταση πατώµατος καµπίνας 
58. 7 επισκευή συστήµατος άρθρωσης καµπίνας στο σασί 
59. 8 επισκευή καθισµάτων αέρος 
60. 9 αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά περίπτωση 
61. 10 επισκευή µηχανισµού βάσης καθίσµατος 
62. 11 αντικατάσταση εµπρόσθιου υαλοπίνακα 
63. 12 αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων 
64. 13 επισκευή αρθρώσεων θυρών 
65. 14 Αντικατάσταση µηχανισµών ανύψωσης παραθύρων 
66. 15 Αντικατάσταση µηχανισµού ασφάλισης θυρών 
67. 16 τσιµούχες στεγανοποίησης 

 
 
11. Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου Ωριαία Αποζηµίωση 

Εργασίας 
68. 1 Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου 
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- Αριθµητικός µέσος όρος της ωριαίας αποζηµίωσης εργασιών = oooooooooooooooooo € 

 -Ποσοστό έκπτωσης επί της τιµής καταλόγου των ανταλλακτικών εκφρασµένο σε δεκαδικό αριθµό: 

  cccccc.% 

 

 

Yπολογισµός Συντελεστή   Α = (0,3 Χ Β) + (0,7 Χ Γ) =ccccccccccccccccccccc (αριθµητικά) 

(& ολογράφως) 

KKKKKKKKKKKKccccccccccccccccccccc........................................................ 

KKKKKKKKKKKKccccccccccccccccccccc........................................................... 

(*) ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Β 

Β = αντίστροφος αριθµός του αριθµητικού µέσου όρου της ωριαίας αποζηµίωσης εργασιών, εποµένως:   

Β = 1 / (αριθµητικός µέσος όρος ωριαίας αποζηµίωσης) = ccccccccccccccccccccccccc. 

(**) ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Γ 

Γ = ποσοστό έκπτωσης επί της τιµής καταλόγου των ανταλλακτικών εκφρασµένο σε δεκαδικό αριθµό (π.χ. 10% = 

0,1 ή 5% = 0,05) 

 

Χαϊδάρι, c./c./2020 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

oooooooooo. 

 

(Σφραγίδα Εταιρείας, Υπογραφή Νοµίµου Εκπροσώπου) 

12. Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής Ωριαία Αποζηµίωση 
Εργασίας 

69. 1 Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής 



                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                         ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ :  ∆.Σ.Σ.Η.∆.∆.102_2/2020 
                                                                                              
∆ΗΜΟΣ  ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 

 

 

 

 

  

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ   
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

∆ΗΜΟΥ 

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΗΜ.1ης Α∆ΕΙΑΣ ΦΟΡ.ΙΠΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 53 ΚΗΟ 4748 SCANIA YS2PM4X2Z01196032 DSC9105110517 27/12/1993 51 14250 AΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 
(ΜΥΛΟΣ)  

2 4 ΚΗΟ 5146 IVECO ZCFA1LJ0202460037 F4AE06818 28/04/2006 35 14250 AΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 
(ΠΡΕΣΣΑ) 

3 55 ΚΗΟ 4883 MERCEDES WDB6561091K252927 44592410916628 15/10/97 66 14250 AΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 
(ΠΡΕΣΣΑ) 

4 61 ΚΗΟ 4886 IVECO ZCFA1AD0002213419 806045B510034851 14/10/97 36 14250 AΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 
(ΠΡΕΣΣΑ) 

5 62 ΚΗΟ 4895 MERCEDES WDB6561091K272705 44592410927075 27/11/97 66 14250 AΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 
(ΠΡΕΣΣΑ) 

6 66 KHO 5070 MERCEDES WDB9525031K933136 OM906LA111/2/00 26/08/04 38 19000 AΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 
(ΠΡΕΣΣΑ) 

ΝΕΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ    
Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

∆ΗΜΟΥ 

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΗΜ.1ης Α∆ΕΙΑΣ ΦΟΡ.ΙΠΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 40 ΚΗΗ 8346 
276 VOLVO YV2V0Y1A7KZ123309 D8K280 EUVI  13/02/2019 54 157480 

AΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 
(ΠΡΕΣΣΑ) 

2 41 ΚΗΗ 8363 
276 VOLVO YV2V0Y1A2KZ123010 D8K280 EUVI 09/04/2019 54 157480 

AΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 
(ΠΡΕΣΣΑ) 

3 42 ΚΗΗ 8344 
276 VOLVO YV2V0Y1A6KZ123320 D8K280 EUVI  12/02/2019 54 157480 

AΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 
(ΠΡΕΣΣΑ 

4 43 ΚΗΗ 8345 276 VOLVO YV2V0Y1A0KZ123295 D8K280 EUVI  12/02/2019 54 157480 
AΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 

(ΠΡΕΣΣΑ 



2 | Σ ε λ ί δ α  

 

ΦΟΡΤΗΓΑ 

Α/
Α 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

∆ΗΜΟΥ 
ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΗΜ.1ης Α∆ΕΙΑΣ ΦΟΡ.ΙΠΠΟΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 1 ΚΗΙ 7097 FORD NMOC13TEDD6M58818 FCT3 23/10/2006 44 36100 *1   ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΓΕΡΑΝΟΣ 

2 2 ΚΗΙ 7098 FORD NMOC34TEDE6P59146 FCS3 23/10/2006 44 38000 *1   ΦΟΡΤΗΓΟ  
ΑΝΟΙΚΤΟ 

3 75 ΚΗΟ 4980 VOLVO YV2E4CBA7YB268521 D6B220 9/4/2001 33 11400 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 

4 89 
KHO 5089 

 
MERCEDES WDB9700131K355072 OM904LAII/8 27/1/2004 34 14250  ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΡΑΝΟΣ 

5 105 ΚΗΟ 5241 
DODGE 
DAKOTA 

1D7GG36XX3S343445 ΜΧ 24/6/2008 27 8550 ΦΟΡΤΗΓΟ PICK UP 

6 10 ΚΗΟ 5240 
TOYOTA 
TACOMA 

4TAWM72N1WZ005966 3RZSE 17/1/2008 18 5700 ΦΟΡΤΗΓΟ PICK UP 

7 103 ΚΗΟ 5231 MERCEDES WDB6683221N076469 602984 23/1/2007 20 6175 ΦΟΡΤΗΓΟ 

8 97 ΚΗΟ 5229 
NISSAN 

KING CAB 
JN1BCUD22U0000294 KA24 2/2/2006 17 4750 ΦΟΡΤΗΓΟ PICK UP 

9 108 ΚΗΟ 5173  
MERCEDES 

VITO 
VSA63801413010007 03020X00000X0000 7/4/2000 14 5700 ΦΟΡΤΗΓΟ 

10 9 KHO 5149  
CITROEN 

BERLINGO 
VF7MBWJYB65854696 WJY10DXEK5045247 25/1/2008 13 

3800 
  

ΦΟΡΤΗΓΟ VAN 

11 98 ΚΗΟ 5230 
OPEL 

COMBO 
WOLOOOO71T3016480 C14 3/1/2006 10 

1425 
  

ΦΟΡΤΗΓΟ 

12 119 KHO 5242 DAF XLRAEL1500L500L458406 89849657 2016 27 78850 ΦΟΡΤΗΓΟ 

13 122 KHO 5246 
NISSAN 
NAVARA 

VSKCVND40U0376708 YD25 2010 16 14250 ΦΟΡΤΗΓΟ PICK UP  

14 123 KHO 5247 
FORD 

RANGER 
WF0LMFE109W829121 WL 2010 17 15200 ΦΟΡΤΗΓΟ PICK UP  

15 121 ΚΗΗ 5944 PEUGEOT VF3GJKFWC95194609 KFW 20/2/2006 10 4750 ΦΟΡΤΗΓΟ VAN 
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ΝΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ  (2019) 
Α/
Α 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΗΜΟΥ 

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΗΜ.1ης Α∆ΕΙΑΣ ΦΟΡ.ΙΠΠΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 1 3 ΚΗΗ 8560 276 VOLVO YV2V0Y1A4KZ123011 D8K280 EUVI 18/3/2019 54 130200 
  

 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
 

 

 

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ  Υ∆ΑΤΟΣ 
Α/
Α 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΗΜΟΥ 

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΗΜ.1ης Α∆ΕΙΑΣ ΦΟΡ.ΙΠΠΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 50 ΚΗΥ 5600 SCANIA XLEP4X20005158400 DC917 12/11/2007 53 61750  Y∆ΡΟΦΟΡΑ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 
Α/
Α 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΗΜΟΥ 

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΗΜ.1ης Α∆ΕΙΑΣ ΦΟΡ.ΙΠΠΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 84 KHO 5158 SEAT ΙΒΙΖΑ VSSZZZ6LZ4R037119 BBZ 24/6/2008 10 2850   EΠIBATIKO 

2 34 KHO 5211 SEAT CORDOVA VSSZZZ6KZXR320998 ARQ464253 9/7/1999 10 1425   EΠIBATIKO 

3 35 KHH 1672 PEUGEOT 307 VF33CKFUB83722022 KFU 14/4/2005 10 3800   EΠIBATIKO 

4 86 ΚΗΟ 5236 FORD ΕSCORT WEONXXGCANMD57918 FGGHD57918 8/7/1991 10 950  EΠIBATIKO 

5 81 KHO 5040 
HYUNDAI 
MATRIX 

KMHPM81CP2U074296 G4ED2331815 10/1/2003 11 3800  EΠIBATIKO 

6 82 KHO 5041 OPEL VECTRA WOL0ZCF6931044872 
Z16XE20AE470

1 
20/1/2003 11 3800  EΠIBATIKO 

7 100 KHO 5143 CITROEN SAXO VF7S1HDZF56808861 HDZ 3/3/1999 8 950   EΠIBATIKO 

8 114 ΚΗΟ 5218 FIAT FIORINO ZFA22500006817745 199A9000 7/3/2014 9 15200  EΠIBATIKO 

9 116 ΚΗΟ 5238 SAAB 9-5 YS3EF45C913027575 B205E 1/2/2001 14 5510   EΠIBATIKO 

10 117 KHO 5235 OPEL ZAFIRA WOL0TFG7512270568 Z18XE 3/7/2001 13 3800 EΠIBATIKO  

11 118 KHO 5237 
TOYOTA 
AVENSIS 

SB153SBN00E028248 3S 8/12/1998 14 1900 EΠIBATIKO  

 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ 
Α/
Α 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΗΜΟΥ 

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΗΜ.1ης Α∆ΕΙΑΣ ΦΟΡ.ΙΠΠΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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1 115 ΜΕ 70847 JCB 310168 1004.4 3/12/2002 86 28500 
EKΣΚΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

2 124 ME 138844 JCB 3CX4TJJ2516549 

444 TA4-
81EB1A 

16/11/2018 110 88376,5 
EKΣΚΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ SJ320/4138U06

31318 

3 64 ME 140211 
JOHNSTON 

 
XLRAEL2700L477986 

(OXHMATOΣ) 

SJ320/40397U0
944618 

(ΜΗΧ/ΤΟΣ) 

28/11/2018 47 244280 ΣΑΡΩΘΡΟ  

4 120 ME 136315 IVECO ZCFC250B705137471 F1CFL411V*E 28/3/2017 150 104500 AΝΥΨΩΤΙΚΟ  

5 65 Μ.Ε 63907 NISSAN ΕCO VWAM1526MVA399392 MAO1421C 21/6/2001 36 4750 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ∆ΩΝ  

  
 

ΝΕO  ΟΧΗΜΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ∆ΩΝ  (2019)  
Α/
Α 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΗΜΟΥ 

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΗΜ.1ης Α∆ΕΙΑΣ ΦΟΡ.ΙΠΠΟΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 1 125 ΜΕ 140887 ΜΑΝ TGM 15.250 

0222 (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑ∆ΩΝ) 

WMAN08ZZ5KY389618 
(ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΑΝ) 

D0836LFL79 04/09/2019   48  169260 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ∆ΩΝ  

  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

- Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  (*1) ΣΗΜΑΙΝΕΙ  ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ  

 

  



5 | Σ ε λ ί δ α  

 

 

 

 

 
 

                                

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Χαϊδάρι  14/04/2020 

Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασµού, Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης & ∆ικτύων 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

& ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc 

 

 

Χαϊδάρι  14/04/2020 

Η Συντάξασα 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

& ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc 

  

 

 
 


