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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δήμος Θέρμης

Ταχυδρομική διεύθυνση Πλατεία Δημοκρατίας 1

Πόλη Θέρμη

Ταχυδρομικός Κωδικός 57001

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS EL522

Τηλέφωνο 2313-300700

Φαξ 2313-300719

Ήλεκτρονικό Ταχυδρομείο info@thermi.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Κυριάκης Μιχαήλ ( 2310 478027)

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.thermi.gov.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Ή Αναθέτουσα Αρχή (Αναθέτων Φορέας) είναι Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).

  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Ή κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντα Φορέα είναι η «Γενικές δημόσιες υπηρεσίες».

Δεν είναι από κοινού διαδικασία σύναψης  δημόσιας σύμβασης η παρούσα διαδικασία

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α. Τα έγγραφα της σύμβασης  είναι  διαθέσιμα για ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΉΔΉΣ.

β. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.

γ. Ή ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Ή

απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεών πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη

διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θέρμης (ίδιοι πόροι).

Ο  προϋπολογισμός  ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.866.782,04 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  ,

(1.505.469,39 καθαρή αξία) αναφέρεται για τα  2018, 2019 και 2020, θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς

των ετών 2018 , 2019 και 2020 του Δήμου Θέρμης και αναλυτικότερα τους παρακάτω ΚΑΕ ανά έτος.

ΕΙΔΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ
Φ.Π.Α. (2018)

Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ
Φ.Π.Α. (2019)

Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.
(2020)

Ομάδα  1:Προμήθεια
Ανταλλακτικών  κάθε  είδους
επί  της  Υπερκατασκευής των
Απορριμματοφόρων
οχημάτων του Δήμου,

(197.600,80 €)

με  τις  εργασίες  τοποθέτησής
τους και επισκευής αυτών.

(89.280,00 €)

 

Κ.Α. 20.6671.001:   7.100,00 €

 Κ.Α. 20.6263.001: 10.000,00 €

Κ.Α. 20.6671.001: 95.250,40 €

 Κ.Α. 20.6263.001: 39.640,00 € Κ.Α. 20.6671.001: 95.250,40 €

Κ.Α. 20.6263.001: 39.640,00 €

Ομάδα  2: Προμήθεια
Ανταλλακτικών   κάθε  είδους
επί  των  Φορτηγών,
Απορριμματοφόρων,
Λεωφορείων  και
Πυροσβεστικού οχημάτων του
Δήμου 

(541.728,64 €)

με  τις  Μηχανολογικές  και
Ήλεκτρολογικές  εργασίες
τοποθέτησής  τους  και
επισκευής αυτών.

(237.295,08 €)

Κ.Α. 15.6671.001: 17.000,00 €

K.A. 20.6672.001:   8.000,00 €

  Κ.Α. 20.6671.001.          

Κ.Α. 15.6263.001: 18.000,00 €

K.A. 20.6263.001: 12.120,00 €

  Κ.Α. 20.6264.001.   8.000,00 €

  Κ.Α. 30.6264.001. 62.695,08 €

Κ.Α. 15.6671.001:     10.000,00 €

K.A. 20.6672.001:             

  Κ.Α. 20.6671.001.   236.861,78 €

Κ.Α. 30.6671.001.     10.986,94 €

Κ.Α. 35.6672.001:          515,60 €

Κ.Α. 15.6263.001: 11.256,00 €

K.A. 20.6263.001: 50.984,00 €

  K.A. 30.6263.001:   9.000,00 €

Κ.Α. 15.6671.001:     10.000,00 €

K.A. 20.6672.001:            

Κ.Α. 20.6671.001.   246.131,78 €

Κ.Α. 30.6671.001.        1.716,94 € Κ.Α.
35.6672.001:          515,60 €

Κ.Α. 15.6263.001: 11.256,00 €

K.A. 20.6263.001: 44.984,00 €

K.A. 30.6263.001:   9.000,00 €

Ομάδα  3: Προμήθεια
Ανταλλακτικών  κάθε είδους επί

των Μηχανημάτων Έργου, 

Σαρώθρων &

Αγροτικών Μηχανημάτων του
Δήμου, 

(240.033,57 €)

με  τις  Μηχανολογικές  και
Ήλεκτρολογικές  εργασίες
τοποθέτησής  τους  και
επισκευής αυτών.

Κ.Α. 30.6671.001: 12.000,00 € 

  Κ.Α. 35.6672.001: 13.000,00 €

Κ.Α. 30.6672.001. 13.000,00 €

Κ.Α. 30.6263.001:  20.000,00 €

Κ.Α. 30.6264.001.    3.121,96 €

Κ.Α. 20.6671.001.   9.270,00 €

Κ.Α. 30.6671.001: 15.000,00 €

  Κ.Α. 35.6672.001: 31.566,86 €

Κ.Α. 30.6672.001. 45.179,93 €

Κ.Α. 20.6263.001:  13 .000,00  €

Κ.Α. 30.6263.001:  20.123,82  €

 Κ.Α. 35.6263.001:  11.264,00  €

Κ.Α. 20.6671.001.    9.270,00 €

Κ.Α. 30.6671.001:  15.000,00 €

Κ.Α. 35.6672.001:  31.566,86 €  

Κ.Α. 30.6672.001.  45.179,93 €

Κ.Α. 20.6263.001:  10.000,00 €

Κ.Α. 30.6263.001:  22.123,82 €

Κ.Α. 35.6263.001:  12.264,00 €
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(111.897,60 €)

Ομάδα  4: Προμήθεια
Ανταλλακτικών   κάθε  είδους
επί  των  Επιβατικών  &
Ήμιφορτηγών  οχημάτων  του
Δήμου, 

(66.251,34 €)

με  τις  Μηχανολογικές  και
Ήλεκτρολογικές  εργασίες
τοποθέτησής  τους  και
επισκευής αυτών.

(33.635,00 €)
  

Κ.Α. 10.6671.001:  5.000,00 €

Κ.Α. 20.6671.001:        

Κ.Α. 30.6671.001:         

  Κ.Α. 35.6672.001:        

  

Κ.Α. 10.6263.001:   5.000,00 €

Κ.Α. 20.6263.001:  1.000,00 € 

  Κ.Α. 30.6264.001. 10.423,00 €

Κ.Α. 10.6671.001:   5.106,00  €

Κ.Α. 20.6671.001:   9.193,56  €     

Κ.Α. 30.6671.001: 11.326,11  €    

  Κ.Α. 35.6672.001:   5.000,00  €     

Κ.Α. 10.6263.001:  5.106,00 €    

Κ.Α. 20.6263.001:  4.000,00 €

Κ.Α. 30.6263.001:  2.000,00 €

  Κ.Α. 35.6263.001:  1.000,00 €

Κ.Α. 10.6671.001:   5.106,00 €

Κ.Α. 20.6671.001:   9.193,56 €  

Κ.Α. 30.6671.001: 11.326,11 €     

Κ.Α. 35.6672.001:   5.000,00 €          

Κ.Α. 10.6263.001: 3.106,00 €    

Κ.Α. 20.6263.001: 1.000,00 €

Κ.Α. 30.6263.001: 1.000,00 € 

Ομάδα  5: Προμήθεια
Ανταλλακτικών Συντήρησης &
Επισκευής  συσκευών
ταχογράφων  &  περιοριστών
ταχύτητας  για  τα  Φορτηγά,
Απορριμματοφόρα,
Πυροσβεστικό,  Μηχανήματα
Έργου  &  Λεωφορεία  του
Δήμου, 

(10.076,24 €) 

με  τις  εργασίες  τοποθέτησής
τους και επισκευής αυτών. 

(7.508,20 €)

Κ.Α. 20.6672.001:         

Κ.Α. 30.6671.001:         

  Κ.Α. 35.6672.001:        

Κ.Α. 30.6264.001.  3.508,20 €

Κ.Α. 20.6672.001: 3.538,12 €

Κ.Α. 30.6671.001: 1.500,00 €

  Κ.Α. 35.6672.001:        

Κ.Α. 20.6263.001:  1.000,00 €

Κ.Α. 30.6263.001:  1.000,00 €

Κ.Α. 20.6672.001: 3.538,12 €

Κ.Α. 30.6671.001: 1.500,00 €

  Κ.Α. 35.6672.001:      

Κ.Α. 20.6263.001: 1.000,00 €

Κ.Α. 30.6263.001: 1.000,00 €

Ομάδα  6: Προμήθεια
Ανταλλακτικών  κάθε  είδους
επί  της  Υπερκατασκευής  του
καλαθοφόρου  οχήματος  του
Δήμου, 

(5.542,80 €) 

με  τις  εργασίες  τοποθέτησής
τους και επισκευής αυτών.

(4.340,00 €)

Κ.Α. 35.6672.001:               

Κ.Α. 35.6263.001:         

Κ.Α. 35.6672.001: 2.771,40 €

Κ.Α. 35.6263.001: 2.170,00 €
Κ.Α. 35.6672.001: 2.771,40 €

Κ.Α. 35.6263.001: 2.170,00 €

Ομάδα 7(Α,Β,Γ): 

Προμήθεια  Ελαστικών  των
οχημάτων  του  Δήμου  με  τις
εργασίες τοποθέτησής τους.

(300.041,56 €)

και

Προμήθεια  Ανταλλακτικών
επισκευής  ελαστικών   των
οχημάτων του Δήμου 

(2.852,00 €)

Κ.Α. 20.6672.001:         

  

  Κ.Α. 10.6671.002: 2.000,00 €

  Κ.Α. 15.6671.002.        

  Κ.Α. 20.6671.002: 5.480,00 €

  Κ.Α. 20.6672.002. 8.000,00 €

  Κ.Α. 30.6671.002: 3.000,00 €

  Κ.Α. 30.6672.002.        

  Κ.Α. 35.6671.002. 1.000,00 €

  Κ.Α. 35.6672.001.        

Κ.Α. 20.6672.001:   1.426,00 €

  

  Κ.Α. 10.6671.002:   5.841,70 €

  Κ.Α. 15.6671.002. 11.234,40 €

  Κ.Α. 20.6671.002: 68.497,96 €

  Κ,Α. 20.6672.002.   4.833,76 €

  Κ.Α. 30.6671.002: 21.960,80 €

  Κ.Α. 30.6672.002. 21.824,00 €

  Κ.Α. 35.6671.002.   2.332,16 €

  Κ.Α. 35.6672.002.      496,00 €

 

Κ.Α. 20.6672.001:   1.426,00 €  

Κ.Α. 10.6671.002:   5.841,70 €  

  Κ.Α. 15.6671.002. 11.234,40 €

  Κ.Α. 20.6671.002: 75.017,96 €

  Κ,Α. 20.6672.002.   4.833,76 €

  Κ.Α. 30.6671.002: 21.960,80 € 
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με  τις  εργασίες  τοποθέτησής
τους και επισκευής αυτών.

(18.699,20€)
 Κ.Α. 10.6263.005:         

 Κ.Α. 20.6263.005:          

 Κ.Α. 30.6263.005:         

  Κ.Α. 10.6263.005: 1.500,80 €  

  Κ.Α. 20.6263.005: 6.348,80 €  

  Κ.Α. 30.6263.005: 1.500,00 €  

  Κ.Α. 30.6672.002. 21.824,00 €

  Κ.Α. 35.6671.002.   2.332,16 €

  Κ.Α. 35.6672.002.      496,00 €

   Κ.Α. 10.6263.005:  1.500,80 €

   Κ.Α. 20.6263.005:  6.348,80 € 

   Κ.Α. 30.6263.005:  1.500,00 €

ΣΥΝΟΛΑ.  1.364.126,96 €  94.580,00 € 631.513,48 € 638.033,48 €

                       502.655,08 €          153.868,24 € 180.893,42 € 167.893,42 €

         248.448,24 € 812.406,90 € 805.926,90 €

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Ή  παρούσα  σύμβαση  γίνεται  προκειμένου   ο  Δήμος  να  αναθέσει  σε  κατάλληλο  ή  κατάλληλα  γενικά
συνεργεία  αυτοκινήτων  (μηχανικού,  ηλεκτρολόγου,  φρένων,  ψυκτικού  κ.α.)   την  επισκευή  βλαβών
λειτουργίας  όλων  των  οχημάτων  (επιβατικά,  απορριμματοφόρα,  καλαθοφόρο,  λεωφορεία  κλπ),
μηχανημάτων  έργου  (σάρωθρα,  εκσκαφείς  -φορτωτές,  πολυμηχανήματα  κ.λπ.)  και  Αγροτικών
Μηχανημάτων (Τρακτέρ κ.λπ.). 

Ή συντήρηση και επισκευή των ανωτέρω  οχημάτων /  μηχανημάτων έργου / αγροτικών μηχανημάτων
περιλαμβάνει την προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών με τις απαιτούμενες εργασίες τοποθέτησης
αυτών.

Ή παρούσα διακήρυξη αφορά όλα τα οχήματα, μηχανήματα έργου και αγροτικά μηχανήματα του Δήμου,
τα  οποία  παρατίθενται   αναλυτικά  στην  μελέτη  με  α/α  07/2018  της  Δ/ΝΣΉΣ  ΑΝΑΚΥΚΛΏΣΉΣ  ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΉΤΑΣ,  καθώς  επίσης  και  όσα  τυχόν  οχήματα  -  μηχανήματα  έργου  -  αγροτικά  μηχανήματα
προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης που θα συναφθεί, με βάση την
παρούσα μελέτη.  Ο Δήμος έχει  στην κατοχή του ενενήντα ένα (91)  συνολικά αυτοκίνητα,  μηχανήματα
έργου και  αγροτικά μηχανήματα,  διαφόρων εργοστασίων  κατασκευής  και  για την τακτική  και  έκτακτη
συντήρηση  και  επισκευή  τους  απαιτείται  συνεργείο  ειδικότητας  μηχανικού,  ηλεκτρολόγου,  φρένων,
ταχογράφων, υπερκατασκευών κ.α. με την απαραίτητη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία.

Σχετικά CPV ανταλλακτικών: 34913000-0 (Διάφορα ανταλλακτικά).

                                                      34350000-5 (Ελαστικά ελαφριάς και βαρέας χρήσεως).

                        

                  Σχετικά CPV εργασιών: 50110000-9 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και     

                                                          παρελκόμενου  εξοπλισμού).

                                        50116500-6 (Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών).

                        

Ή παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:

Σελίδα 7





ΟΜΑΔΑ 1  : «Προμήθεια  Ανταλλακτικών κάθε είδους  επί της Υπερκατασκευής των  Απορριμματοφόρων
οχημάτων του Δήμου,(197.600,80 €)με τις εργασίες τοποθέτησής τους και επισκευής αυτών (89.280,00 €)»,
εκτιμώμενης αξίας 231.355,48€  πλέον ΦΠΑ 55.525,32€  και συνολικά με ΦΠΑ 286.880,80€

ΟΜΑΔΑ  2   :  «Προμήθεια  Ανταλλακτικών   κάθε  είδους επί  των  Φορτηγών,  Απορριμματοφόρων,
Λεωφορείων  και  Πυροσβεστικού  οχημάτων  του  Δήμου  (541.728,64  €)με  τις  Μηχανολογικές  και
Ήλεκτρολογικές  εργασίες  τοποθέτησής  τους  και  επισκευής  αυτών(237.295,08  €)»,  εκτιμώμενης  αξίας
628.244,93€  πλέον ΦΠΑ 150.778,79€  και συνολικά με ΦΠΑ 779.023,72€

ΟΜΑΔΑ 3  : «Προμήθεια Ανταλλακτικών  κάθε είδους επί των Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων &

Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου, (240.033,57 €)με τις Μηχανολογικές και Ήλεκτρολογικές εργασίες
τοποθέτησής  τους  και  επισκευής  αυτών.(111.897,60  €)»,  εκτιμώμενης  αξίας  283.815,46€  πλέον  ΦΠΑ
68.115,71€  και συνολικά με ΦΠΑ 351.931,17€

ΟΜΑΔΑ 4  : « Προμήθεια Ανταλλακτικών  κάθε είδους επί των Επιβατικών & Ήμιφορτηγών οχημάτων του
Δήμου, (66.251,34 €) με τις Μηχανολογικές και Ήλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησής τους και επισκευής
αυτών.(33.635,00  €)»,  εκτιμώμενης  αξίας   80.553,50€  πλέον  ΦΠΑ   19.332,84€  και  συνολικά  με  ΦΠΑ
99.886,34€

ΟΜΑΔΑ 5  : «Προμήθεια Ανταλλακτικών Συντήρησης & Επισκευής συσκευών ταχογράφων & περιοριστών
ταχύτητας  για  τα  Φορτηγά,  Απορριμματοφόρα,  Πυροσβεστικό,  Μηχανήματα  Έργου  &  Λεωφορεία  του
Δήμου, (10.076,24 €) με τις εργασίες τοποθέτησής τους και επισκευής αυτών. (7.508,20 €)», εκτιμώμενης
αξίας 14.181,00€ πλέον ΦΠΑ  3.403,44€ και συνολικά με ΦΠΑ 17.584,44€

ΟΜΑΔΑ 6  : «Προμήθεια Ανταλλακτικών κάθε είδους  επί της Υπερκατασκευής του καλαθοφόρου οχήματος
του Δήμου, (5.542,80 €) με τις εργασίες τοποθέτησής τους και επισκευής αυτών.(4.340,00 €)», εκτιμώμενης
αξίας  7.970,00€  πλέον ΦΠΑ 1.912,80€  και συνολικά με ΦΠΑ 9.882,80€

ΟΜΑΔΑ  7Α   :Προμήθεια  Ελαστικών  των  οχημάτων  του  Δήμου  με  τις  εργασίες  τοποθέτησής  τους.
(300.041,56 €)», εκτιμώμενης αξίας 241.969,00€ πλέον ΦΠΑ 58.072,56 και συνολικά με ΦΠΑ 300.041,56€ 

ΟΜΑΔΑ 7Β&Γ«Προμήθεια Ανταλλακτικών επισκευής ελαστικών  των οχημάτων του Δήμου (18.699,20€) με
τις εργασίες τοποθέτησής τους και επισκευής αυτών.(2.852,00 €) 

Προσφορές υποβάλλονται για  μία ή περισσότερες ομάδες ή και για το σύνολο αυτών. Προσφορά  για
μέρος ομάδας δεν γίνεται δεκτή . 

Ή εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  1.866.782,04 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 1.505.469,38 ,ΦΠΑ : €361.312,66).

Ή  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται   για  το  χρονικό  διάστημα  από  την  υπογραφή  αυτής  και  έως  την
31/12/2020  με  δικαίωμα  παράτασης  αυτής  χωρίς  δικαίωμα  αντίρρησης  του  αναδόχου  για  χρονικό
διάστημα έως και έξι μηνών από την λήξη της σύμβασης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην μελέτη με  α/
α  07/2018 της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Ή ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως :

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων του π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και  λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

του  ν.  3310/2005  (Α'  30)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  για  τη  διασταύρωση  των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.,  του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή
προμηθειών του  Δημοσίου  ή  των νομικών προσώπων του  ευρύτερου δημόσιου  τομέα»,  της  κοινής
απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  με  αρ.  20977/2007  (Β’  1673)  σχετικά  με  τα
‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το
ν.3414/2005’’,  καθώς  και  της  απόφασης  του  Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν  εξωχώριες
εταιρίες”,

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και
στοιχεία”, 

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και  διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

-  Της  με αριθμό 2500/33143/20-09-2018 απόφασης Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία
έγινε η έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης για το 2018 και η
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έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τα έτη  2019 και 2020.(Σχετική Π.Α.Υ  η 642/2018 ,σχετική Α.Α.Υ.  η
642/2018)

-   Της με αριθμό 606/2018 απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  εγκρίθηκε η  μελέτη με α/
α  07/2018  (Δ/νση   Ανακύκλωσης  και  Καθαριότητας)  και  οι  όροι  διακήρυξης  για  την   εκτέλεση  της
προμήθειας   με διενέργεια διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα του προϋπολογισμού της μελέτης.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Ή καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/12/2018 και ώρα 15:00

Ή διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ήλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων  (Ε.Σ.Ή.Δ.Ή.Σ.),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr , από την 26/11/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 16/11/2018 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Ή προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ήλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΉΜΔΉΣ). 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του
Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου  η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΉΔΉΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 66106

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 

Ή περίληψη της παρούσας Διακήρυξης  όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Ή Διακήρυξη  θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας  αρχής,  στη διεύθυνση
(URL) :   www.thermi.gov.gr  στην διαδρομή : http://www.thermi.gov.gr/info/?cat=13 το αργότερο μέχρι
την 26/11/2018

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Ή δαπάνη δημοσίευσης ,αρχικής ή και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης σε εφημερίδες  βαρύνουν
τον ανάδοχο (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009) και εγκύκλιος 11
(Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ' Τμήματος
του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α'βαθμ.».Το κόστος δημοσίευσης
που βαρύνει τον ανάδοχο υπολογίζεται περί τα 750,00€ ανά δημοσίευση διαγωνισμού και μερίζεται με βάση
την αξία προϋπολογισμού ομάδας ή ομάδων για την οποία αναδείχθηκε μειοδότης.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις
υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
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εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Ή  τήρηση  των  εν  λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους

β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ. 2018/S223-511541 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 18PROC004039757 ), όπως αυτή έχει
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

3.        H μελέτη με α/α 07/2018 της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Καθαριότητας

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ήλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΉΔΉΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 14 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα,  στο πλαίσιο της παρούσας,
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΉΔΉΣ, η οποία
είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr.  Αιτήματα  παροχής
συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα
οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από  εκείνους  που  διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται. 

Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Ή διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
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2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται  η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.  1497/1984
(Α΄188).  Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  μπορούν να  συνοδεύονται  από  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. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να συνοδεύονται από 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.

Τεχνικά φυλλάδια (prospects) μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται
από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται  κατ’  επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν  ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται  του δικαιώματος  της διαιρέσεως και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση κατάπτωσης
αυτής,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  η) τα στοιχεία της
σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Ή αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που  η  υπό ανάθεση  δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

4.Σε ότι αφορά τις ομάδες 1 έως 6  οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις είτε
ίδιες είτε των τρίτων στις ικανότητες των οποίων στηρίζονται (παράγραφος 2.2.8) ,οι οποίες να απέχουν το
πολύ σαράντα πέντε  (45) χλμ από το εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης που βρίσκεται επί της οδού Καπετάν
Χάψα ,αριθμός 1  στη Θέρμη. Διαφορετικά δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

5.Σε ότι αφορά την ομάδα  7Β&Γ  οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις είτε
ίδιες είτε των τρίτων στις ικανότητες των οποίων στηρίζονται (παράγραφος 2.2.8) ,οι οποίες να απέχουν το
πολύ  τέσσερα  (4)  χλμ  από  το  εργοτάξιο  του  Δήμου  Θέρμης  που  βρίσκεται  επί  της  οδού  Καπετάν
Χάψα ,αριθμός 1  στη Θέρμη. Διαφορετικά δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Ειδικότερα,  η  εγγύηση  συμμετοχής  που  πρέπει  να  κατατεθεί  από  κάθε  ενδιαφερόμενο  θα
ανέρχεται στο ποσό των :

- Για την ομάδα 1 του προϋπολογισμού  , στις 4.627,11€   (231.355,49Χ2%)

- Για την ομάδα 2 του προϋπολογισμού  , στις 12.564,90 € (628.244,94Χ2%)

- Για την ομάδα 3 του προϋπολογισμού  , στις 5.676,31€   (283.815,46Χ2%)

- Για την ομάδα 4 του προϋπολογισμού  , στα 1.611,07€   (80.553,50Χ2%)

- Για την ομάδα 5 του προϋπολογισμού  , στα  283,62€     (14.181,00Χ2%)

- Για την ομάδα 6 του προϋπολογισμού  , στα 159,40€      (7.970,00Χ2%)

- Για την ομάδα 7Α του προϋπολογισμού  , στις 4.839,38€  (241.969,00Χ2%)

-Για την ομάδα  7Β&Γ του προϋπολογισμού  , στα 347,60€  (17.380,00Χ2%)

Για οποίον συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να ανέρχεται στο ποσό
των   30.109,39€  (1.505.469,38Χ2%).
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Για  όσους  συμμετέχουν  σε  περισσότερες  της  μίας  ομάδας  μπορούν  να  καταθέτουν  μια  εγγυητική
συμμετοχής αναφέροντας στο σώμα της εγγυητικής τις ομάδες για τις οποίες καταθέτουν προσφορά.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων,  η  εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει  και τον όρο ότι  η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Ή εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι για δεκατρείς (13) μήνες από την επομένη
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ή αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Ή  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης. 

Ή εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Ή  εγγύηση  συμμετοχής  καταπίπτει,  αν  ο  προσφέρων  αποσύρει  την  προσφορά  του  κατά  τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8,  δεν προσκομίσει  εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους: 

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του
οικονομικού φορέα, 

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002,  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
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για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ  L 101 της 15.4.2011, σ.  1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου   αφορά   στους
διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευ-
θύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 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  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων 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.

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  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: 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.
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2.2.3.3
α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν λόγοι
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της  παρ.  2  του άρθρου 73 ν.  4412/2016,  πριν  από την εκπνοή της προθεσμίας  της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν 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  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή,
υπό την προϋπόθεση ότι  αποδεικνύει ότι  ο  εν λόγω φορέας είναι  σε θέση να εκτελέσει  τη σύμβαση,
λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  τα  μέτρα  για  τη  συνέχιση  της  επιχειρηματικής  του
λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη  συμμετοχή  του  οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή
προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς τις  αποφάσεις  που  αφορούν τον  αποκλεισμό,  την  επιλογή ή  την
ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
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Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).

2.2.3.6.  Ο προσφέρων αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε χρονικό σημείο  κατά τη διάρκεια  της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού  (αυτoκάθαρση).  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης
σύμβασης  ή ανάθεσης  παραχώρησης  δεν μπορεί  να  κάνει  χρήση της ανωτέρω δυνατότητας  κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.8. Ή  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος
εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του
Προσαρτήματος Α΄ του ν.  4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα.  Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα
οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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 ΔΕΝ ΖΗΤΕΊΤΑΊ

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να διαθέτουν ανά ομάδα του προϋπολογισμού τα εξής 

Ομάδα  1:Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους  επί  της  Υπερκατασκευής  των  Απορριμματοφόρων
οχημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:

Πιστοποίηση κατά CE για τα υλικά (ηλεκτρολογικά) για όπου υπάρχει υποχρέωση για σήμανση κατά CE και
δήλωση συμμόρφωσης  σύμφωνα με την 1400/2002 ή 461/2010 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον
τα προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα των γνήσιων

 

Σε ότι αφορά τις εργασίες:

1.Πιστοποιήσεις του απασχολούμενου τεχνικού προσωπικού στην επιχείρηση (πτυχίο ή άδεια εξάσκησης
επαγγέλματος), τουλάχιστον ενός ενδεικτικά.

2.Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη για το σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων που
απαιτούνται  ανά  ομάδα  εργασιών  και  οχημάτων  ή  μηχανημάτων  καθώς  και  άδεια  εξασκήσεως
επαγγέλματος. 

3.Πιστοποιητικό έγκρισης δοκιμής συγκολλητή κατά ΕΝ ISO 9606-1:2013

4.Αποδεικτικό εγγραφής επιχείρησης στο Ήλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

Ομάδα 2: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων
και  Πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου με τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες
τοποθέτησής τους.

Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:

Πιστοποίηση κατά CE για τα υλικά (ηλεκτρολογικά) για όπου υπάρχει υποχρέωση για σήμανση κατά CE και
δήλωση συμμόρφωσης  σύμφωνα με την 1400/2002 ή 461/2010 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον
τα προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα των γνήσιων

Σε ότι αφορά τις εργασίες:

1.Πιστοποιήσεις  του  απασχολούμενου  τεχνικού  προσωπικού  στην  επιχείρηση  (πτυχίο  ή  άδεια  εξάσκησης
επαγγέλματος), τουλάχιστον δύο (2) ενδεικτικά.

2.Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη για το σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων που
απαιτούνται  ανά  ομάδα  εργασιών  και  οχημάτων  ή  μηχανημάτων  καθώς  και  άδεια  εξασκήσεως
επαγγέλματος. 

3.Αποδεικτικό εγγραφής επιχείρησης στο Ήλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

4.O συμμετέχων  πρέπει  να   διαθέτει  γραμμή   ΚΤΕΟ  (Τάφρο,Τζογόμετρο,  Φρενόμετρο  ,  Συγκλισιόμετρο),
διαγνωστικό μηχάνημα βλαβών, αναλυτή καυσαερίων (εντός του αδειοδοτημένου χώρου του συνεργείου)
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5.Ή συμμετέχουσα επιχείρηση πρέπει να διαθέτει στο δυναμικό της εταιρίας τους  α) Μηχανολόγο Μηχανικό
ΠΕ η ΤΕ και β) 2 μηχανοτεχνίτες πλήρους απασχόλησης.

Ομάδα 3: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών
Μηχανημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησής τους.

Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:

Πιστοποίηση κατά CE για τα υλικά (ηλεκτρολογικά) για όπου υπάρχει υποχρέωση για σήμανση κατά CE και
δήλωση συμμόρφωσης  σύμφωνα με την 1400/2002 ή 461/2010 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα
προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα των γνήσιων

Σε ότι αφορά τις εργασίες:

1.Πιστοποιήσεις  του  απασχολούμενου  τεχνικού  προσωπικού  στην  επιχείρηση  (πτυχίο  ή  άδεια  εξάσκησης
επαγγέλματος), τουλάχιστον ενός ενδεικτικά.

2.Ή επιχείρηση του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει (προσωρινή) άδεια λειτουργίας Συνεργείου Επισκευής και
Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.), σύμφωνα με το άρ. 71 του Ν. 4313 / 2014 "Ρυθμίσεις θεμάτων
Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 261 Α / 17-12-2014) και την -
σε εφαρμογή του -  υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Μ. / οίκ.  /  765 / 11-01-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών με θέμα "Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση προσωρινών αδειών λειτουργίας
σε υφιστάμενα και ιδρυόμενα Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.)".

3.Αποδεικτικό εγγραφής επιχείρησης στο Ήλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

Ομάδα 4: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Επιβατικών & Ήμιφορτηγών οχημάτων του Δήμου με
τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησής τους.

Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:

Πιστοποίηση κατά CE για τα υλικά (ηλεκτρολογικά) για όπου υπάρχει υποχρέωση για σήμανση κατά CE και
δήλωση συμμόρφωσης  σύμφωνα με την 1400/2002 ή 461/2010 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα
προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα των γνήσιων

Σε ότι αφορά τις εργασίες:

1.Πιστοποιήσεις  του  απασχολούμενου  τεχνικού  προσωπικού  στην  επιχείρηση  (πτυχίο  ή  άδεια  εξάσκησης
επαγγέλματος), τουλάχιστον ενός ενδεικτικά.

2.Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη για το σύνολο των επισκευών και  συντηρήσεων που
απαιτούνται ανά ομάδα εργασιών και οχημάτων ή μηχανημάτων καθώς και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. 

3.Αποδεικτικό εγγραφής επιχείρησης στο Ήλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

4.O συμμετέχων πρέπει να  διαθέτει γραμμή  ΚΤΕΟ ( Τάφρο,  Τζογόμετρο, Φρενόμετρο , Συγκλισιόμετρο),
διαγνωστικό μηχάνημα βλαβών, αναλυτή καυσαερίων (εντός του αδειοδοτημένου χώρου του συνεργείου)

5. O συμμετέχων πρέπει να  διαθέτει έναν (1) ανυψωτήρα οχήματος εντός του αδειοδοτημένου χώρου του
συνεργείου

Ομάδα 5: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των συσκευών ταχογράφων & περιοριστών ταχύτητας για
Φορτηγά,  Απορριμματοφόρα,  Πυροσβεστικό,  Μηχανήματα  Έργου  & Λεωφορεία  που  φέρουν τον  ως  άνω
εξοπλισμό με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.
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Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:

Πιστοποίηση κατά CE για τα υλικά (ηλεκτρολογικά) για όπου υπάρχει υποχρέωση για σήμανση κατά CE και
δήλωση συμμόρφωσης  σύμφωνα με την 1400/2002 ή 461/2010 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα
προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα των γνήσιων.

Σε περίπτωση που προσφέρονται  γνήσια ανταλλακτικά (όπου γνήσια ,τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιεί και
συνιστά ο κατασκευαστής του οχήματος), τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί
και συνιστά ο κατασκευαστής του οχήματος , επίσης πρέπει να διαθέτουν έγκριση τύπου σύμφωνα με τα
απαιτούμενα  των  Ευρωπαϊκών  Κανονισμών  και   να  είναι  άριστης  ποιότητας  και  καινούρια  (όχι
μεταχειρισμένα).   

 

Σε ότι αφορά τις εργασίες:

1.Πιστοποιήσεις  του  απασχολούμενου  τεχνικού  προσωπικού  στην  επιχείρηση  (πτυχίο  ή  άδεια  εξάσκησης
επαγγέλματος), τουλάχιστον ενός ενδεικτικά.

2.Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη για το σύνολο των επισκευών και  συντηρήσεων που
απαιτούνται ανά ομάδα εργασιών και οχημάτων ή μηχανημάτων καθώς και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
αντίστοιχη της άδειας λειτουργίας.

3.Βεβαίωση  χορήγησης  διακριτικού  σήματος  εξουσιοδοτημένου  συνεργείου  ταχογράφων από το  αρμόδιο
υπουργείο.

Ομάδα 6: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους  επί  της Υπερκατασκευής του καλαθοφόρου οχήματος του
Δήμου με  τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

             Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:

Πιστοποίηση κατά CE για τα υλικά (ηλεκτρολογικά) για όπου υπάρχει υποχρέωση για σήμανση κατά CE και
δήλωση συμμόρφωσης  σύμφωνα με την 1400/2002 ή 461/2010 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα
προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα των γνήσιων

Σε ότι αφορά τις εργασίες:

1.Πιστοποιήσεις  του  απασχολούμενου  τεχνικού  προσωπικού  στην  επιχείρηση  (πτυχίο  ή  άδεια  εξάσκησης
επαγγέλματος), τουλάχιστον ενός ενδεικτικά.

2.Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη για το σύνολο των επισκευών και  συντηρήσεων που
απαιτούνται ανά ομάδα εργασιών και οχημάτων ή μηχανημάτων καθώς και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. 

3.Πιστοποιητικό έγκρισης δοκιμής συγκολλητή κατά ΕΝ ISO 9606-1:2013

4.Αποδεικτικό εγγραφής επιχείρησης στο Ήλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

Ομάδα  7Α  :  Προμήθεια  και  αντικατάσταση  των  ελαστικών  για  τα  οχήματα  του  Δήμου  [Φορτηγών,
Απορριμματοφόρων,  Λεωφορείων,  Πυροσβεστικού  οχήματος,  επιβατικών,  ημιφορτηγών,  Μηχανημάτων
Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου] 

  Σε ότι αφορά τα ελαστικά:
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Τα ελαστικά θα πρέπει  να διαθέτουν  έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον κανονισμό ECE-R30 ή  ECE-R54
της Ε.Ε. (Εξαιρούνται τα ελαστικά Μηχανημάτων Έργων, Δομικών Μηχανημάτων, Αγροτικών, Χορτοκοπτικών
και γενικώς ελαστικών που δεν χρησιμοποιούνται σε αυτοκινητόδρομο).

Οι  διαγωνιζόμενοι    πρέπει  να  είναι  εγγεγραμμένοι   σε  εγκεκριμένο  συλλογικό  σύστημα  Εναλλακτικής
Διαχείρισης Παλαιών Ελαστικών 

Σε ότι αφορά τις εργασίες αντικατάστασης

1.Πιστοποιήσεις  του  απασχολούμενου  τεχνικού  προσωπικού  στην  επιχείρηση  (πτυχίο  ή  άδεια  εξάσκησης
επαγγέλματος κτλ) τουλάχιστον ενός ενδεικτικά.

2.Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη για το σύνολο των  αντικαταστάσεων που απαιτούνται
καθώς   και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος αντίστοιχη της άδειας λειτουργίας.

3.Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν όχημα ή οχήματα  κινητής μονάδας για την αντικατάσταση των
ελαστικών  και   τα  οχήματα  πρέπει  να  διαθέτουν  άδεια  κυκλοφορίας  κατάλληλη  για  τη  χρήση  αυτή  ,
ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ΚΤΕΟ σε ισχύ.

Ομάδα 7Β&Γ: Εργασίες επισκευής ελαστικών των Οχημάτων,  Μηχανημάτων Έργου & Αγροτικών Μηχανημάτων
του Δήμου με την προμήθεια των αναγκαίων μανσόν για την επισκευή αυτών.

Πιστοποιήσεις του απασχολούμενου τεχνικού προσωπικού στην επιχείρηση (πτυχίο ή άδεια 

       εξάσκησης επαγγέλματος κτλ) τουλάχιστον ενός ενδεικτικά.

Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη για το σύνολο των επισκευών και        

συντηρήσεων  που  απαιτούνται  ανά  ομάδα  εργασιών  και  οχημάτων  ή  μηχανημάτων  καθώς  και  άδεια
εξασκήσεως επαγγέλματος αντίστοιχη της άδειας λειτουργίας.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν όχημα ή οχήματα  κινητής μονάδας επισκευής ελαστικών και  τα
οχήματα πρέπει να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας κατάλληλη για τη χρήση αυτή , ασφαλιστήριο συμβόλαιο και
ΚΤΕΟ σε ισχύ.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με
ακόλουθα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ανά ομάδα ως εξής:

Ομάδα 1:Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί της Υπερκατασκευής των Απορριμματοφόρων οχημάτων
του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:

Πιστοποιητικό  διασφάλισης ποιότητας (παραγωγικής  διαδικασίας) τουλάχιστον κατά ISO 9001/2008 εφόσον
τα προσφερόμενα  υλικά  είναι  εφάμιλλα  των γνήσιων  και  όχι  γνήσια.(όπου  γνήσια  ,τα  ανταλλακτικά  της
κατασκευάστριας εταιρείας του οχήματος ή της υπερκατασκευής)

            Σε ότι αφορά τις εργασίες:

             Πιστοποίηση κατά ISO παραγωγικής διαδικασίας  τουλάχιστον  9001/2008. 
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Ομάδα 2: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων και
Πυροσβεστικού  οχήματος  του  Δήμου  με  τις  αναγκαίες  μηχανολογικές  και  ηλεκτρολογικές  εργασίες
τοποθέτησής τους.

Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:

Πιστοποιητικό  διασφάλισης ποιότητας (παραγωγικής  διαδικασίας) τουλάχιστον κατά ISO 9001/2008 εφόσον
τα προσφερόμενα  υλικά  είναι  εφάμιλλα  των γνήσιων  και  όχι  γνήσια.(όπου  γνήσια  ,τα  ανταλλακτικά  της
κατασκευάστριας εταιρείας του οχήματος ή της υπερκατασκευής)

Σε ότι αφορά τις εργασίες:

.Πιστοποίηση κατά ISO παραγωγικής διαδικασίας  τουλάχιστον  9001/2008. 

Ομάδα 3: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών
Μηχανημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησής τους.

Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:

Πιστοποιητικό  διασφάλισης ποιότητας (παραγωγικής  διαδικασίας) τουλάχιστον κατά ISO 9001/2008 εφόσον
τα προσφερόμενα  υλικά  είναι  εφάμιλλα  των γνήσιων  και  όχι  γνήσια.(όπου  γνήσια  ,τα  ανταλλακτικά  της
κατασκευάστριας εταιρείας του οχήματος ή της υπερκατασκευής)

Σε ότι αφορά τις εργασίες:

Πιστοποίηση κατά ISO παραγωγικής διαδικασίας  τουλάχιστον  9001/2008. 

Ομάδα 4: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Επιβατικών & Ήμιφορτηγών οχημάτων του Δήμου με
τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησής τους.

Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:

Πιστοποιητικό  διασφάλισης ποιότητας (παραγωγικής  διαδικασίας) τουλάχιστον κατά ISO 9001/2008 εφόσον
τα προσφερόμενα  υλικά  είναι  εφάμιλλα  των γνήσιων  και  όχι  γνήσια.(όπου  γνήσια  ,τα  ανταλλακτικά  της
κατασκευάστριας εταιρείας του οχήματος ή της υπερκατασκευής)

Σε ότι αφορά τις εργασίες:

Πιστοποίηση κατά ISO παραγωγικής διαδικασίας  τουλάχιστον  9001/2008.

Ομάδα 5: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των συσκευών ταχογράφων & περιοριστών ταχύτητας για
Φορτηγά,  Απορριμματοφόρα,  Πυροσβεστικό,  Μηχανήματα  Έργου  & Λεωφορεία  που  φέρουν τον  ως  άνω
εξοπλισμό με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους

.Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:

Πιστοποιητικό  διασφάλισης ποιότητας (παραγωγικής  διαδικασίας) τουλάχιστον κατά ISO 9001/2008 εφόσον
τα προσφερόμενα  υλικά  είναι  εφάμιλλα  των γνήσιων  και  όχι  γνήσια.(όπου  γνήσια  ,τα  ανταλλακτικά  της
κατασκευάστριας εταιρείας )

 

Ομάδα 6: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους  επί  της Υπερκατασκευής του καλαθοφόρου οχήματος του
Δήμου με  τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

            Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:

Πιστοποιητικό  διασφάλισης ποιότητας (παραγωγικής  διαδικασίας) τουλάχιστον κατά ISO 9001/2008 εφόσον
τα προσφερόμενα  υλικά  είναι  εφάμιλλα  των γνήσιων  και  όχι  γνήσια.(όπου  γνήσια  ,τα  ανταλλακτικά  της
κατασκευάστριας εταιρείας του οχήματος ή της υπερκατασκευής)

Σελίδα 23





Σε ότι αφορά τις εργασίες:

Πιστοποίηση κατά ISO παραγωγικής διαδικασίας  τουλάχιστον  9001/2008. 

Ομάδα  7Α  :  Προμήθεια  και  αντικατάσταση  των  ελαστικών  για  τα  οχήματα  του  Δήμου  [Φορτηγών,
Απορριμματοφόρων,  Λεωφορείων,  Πυροσβεστικού  οχήματος,  επιβατικών,  ημιφορτηγών,  Μηχανημάτων
Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου] 

Σε ότι αφορά τα ελαστικά:

Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  κατά  ISO  9001  ή  κατά  ISO  16949  της  κατασκευάστριας  εταιρίας
ελαστικών

Σε ότι αφορά τις εργασίες αντικατάστασης:

Πιστοποίηση  τουλάχιστον κατά  ISO 9001:2008   σε ισχύ και ISO 39001:2012 σε ισχύ .

Ομάδα 7Β&Γ: Εργασίες επισκευής ελαστικών των Οχημάτων,  Μηχανημάτων Έργου & Αγροτικών Μηχανημάτων
του Δήμου με την προμήθεια των αναγκαίων μανσόν για την επισκευή αυτών.

Πιστοποίηση  τουλάχιστον κατά  ISO 9001:2008   σε ισχύ και ISO 39001:2012 σε ισχύ.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής
επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της
παραγράφου  2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των
δεσμών  τους  με  αυτούς.  Στην  περίπτωση  αυτή,  αποδεικνύουν  ότι  θα  έχουν  στη  διάθεσή  τους  τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι  οικονομικοί φορείς,
μπορούν  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  μόνο,  εάν  οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν  οι  οικονομικοί  φορείς  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων όσον  αφορά  τα κριτήρια  που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης .

Υπό  τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  μπορούν  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων .

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
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2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης, προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III , το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει
του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1

Επειδή η σύμβαση υποδιαιρείται σε ομάδες ,εφόσον κατατίθεται προσφορά για πέραν της μίας ομάδας
και εφόσον τα κριτήρια επιλογής διαφοροποιούνται από ομάδα σε ομάδα οι οικονομικοί φορείς πρέπει
να συμπληρώνουν ένα ΕΕΕΣ για κάθε ομάδα ή ομάδες με τα ίδια κριτήρια επιλογής

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα  ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας 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.

Ώς 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.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις  συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης,  η  οποία  διατίθεται  δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Ή δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
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της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Ή υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή  στα  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό  κατά  τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1.Ή έκδοση των προαναφερομένων (Β.1.α) πρέπει
να απέχει το πολύ τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους.

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου
στην οποία θα δηλώνονται οι οργανισμοί κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές.

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από
το οικείο  Πρωτοδικείο της έδρας  του οικονομικού φορέα,  το δε πιστοποιητικό  ότι  δεν έχει  τεθεί  υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Ή., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη
θέσεως σε εκκαθάριση. Ή έκδοση των προαναφερομένων(Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου & ΓΕΜΉ) πρέπει να
απέχει το πολύ έξι  (6) μήνες από την υποβολή τους.

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 παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  και  στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  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.

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από
την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο
να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του
κάθε  μετόχου,  όπως  τα  στοιχεία  αυτά  είναι  καταχωρημένα  στο  βιβλίο  μετόχων  της  εταιρείας  με
ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το
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οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις
τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν
έχει  ονομαστικές  μετοχές,  υποβάλλει  βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης  των μετοχών
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών
και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία
Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά
τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.

Ή αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται
από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και  Επικρατείας  20977/23-8-2007 (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και

ε)  για  την  παράγραφο 2.2.3.9.  υπεύθυνη δήλωση του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα ότι  δεν  έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.  2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού  μητρώου  του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε
κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 της  χώρας  καταγωγής  ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Β.3.  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

ΔΕΝ ΖΉΤΕΙΤΑΙ

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
αναλόγως για την ομάδα που καταθέτουν προσφορά τα εξής:

Ομάδα  1:Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους  επί  της  Υπερκατασκευής  των  Απορριμματοφόρων
οχημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:

Α. Εφόσον προσφέρουν υλικά εφάμιλλα των γνήσιων(όπου γνήσια ,τα ανταλλακτικά της κατασκευάστριας
εταιρείας  του  οχήματος  ή  της  υπερκατασκευής)  ,Υπεύθυνη  Δήλωση  στην  οποία  θα  δηλώνουν  ότι  τα
προσφερόμενα υλικά διαθέτουν:

1.Πιστοποίηση κατά CE για τα υλικά (ηλεκτρολογικά) για όπου υπάρχει υποχρέωση για σήμανση κατά CE
2.Δήλωση  συμμόρφωσης   σύμφωνα  με  την  1400/2002  ή  461/2010  οδηγία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,
εφόσον τα προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα
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Β. Σε περίπτωση που προσφέρονται  γνήσια ανταλλακτικά θα καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία
θα αναγράφεται ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι  της κατασκευάστριας του οχήματος εταιρίας ή της
υπερκατασκευής.

 

Σε ότι αφορά τις εργασίες:

1.Πιστοποιήσεις του απασχολούμενου τεχνικού προσωπικού στην επιχείρηση (πτυχίο ή άδεια εξάσκησης
επαγγέλματος), τουλάχιστον ενός ενδεικτικά.

2.Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη για το σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων που
απαιτούνται  ανά  ομάδα  εργασιών  και  οχημάτων  ή  μηχανημάτων  καθώς  και  άδεια  εξασκήσεως
επαγγέλματος. 

3.Πιστοποιητικό έγκρισης δοκιμής συγκολλητή κατά ΕΝ ISO 9606-1:2013

4.Αποδεικτικό εγγραφής επιχείρησης στο Ήλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

Ομάδα 2: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων
και  Πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου με τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες
τοποθέτησής τους.

Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:

Α. Εφόσον προσφέρουν υλικά εφάμιλλα των γνήσιων(όπου γνήσια ,τα ανταλλακτικά της κατασκευάστριας
εταιρείας  του  οχήματος  ή  της  υπερκατασκευής)  ,Υπεύθυνη  Δήλωση  στην  οποία  θα  δηλώνουν  ότι  τα
προσφερόμενα υλικά διαθέτουν:

1.Πιστοποίηση κατά CE για τα υλικά (ηλεκτρολογικά) για όπου υπάρχει υποχρέωση για σήμανση κατά CE
2.Δήλωση  συμμόρφωσης   σύμφωνα  με  την  1400/2002  ή  461/2010  οδηγία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,
εφόσον τα προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα

Β. Σε περίπτωση που προσφέρονται  γνήσια ανταλλακτικά θα καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία
θα αναγράφεται ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι  της κατασκευάστριας του οχήματος εταιρίας ή της
υπερκατασκευής.

Σε ότι αφορά τις εργασίες:

1.Πιστοποιήσεις του απασχολούμενου τεχνικού προσωπικού στην επιχείρηση (πτυχίο ή άδεια εξάσκησης
επαγγέλματος), τουλάχιστον δύο (2) ενδεικτικά.

2.Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη για το σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων που
απαιτούνται  ανά  ομάδα  εργασιών  και  οχημάτων  ή  μηχανημάτων  καθώς  και  άδεια  εξασκήσεως
επαγγέλματος. 

3.Αποδεικτικό εγγραφής επιχείρησης στο Ήλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

4.Υπεύθυνη  Δήλωση  στην  οποία  θα  αναφέρεται  ότι  διαθέτει  γραμμή   ΚΤΕΟ  (Τάφρο  Τζογόμετρο,
Φρενόμετρο  ,  Συγκλισιόμετρο),  διαγνωστικό  μηχάνημα  βλαβών,  αναλυτή  καυσαερίων  (εντός  του
αδειοδοτημένου χώρου του συνεργείου)

5.Υπεύθυνη  Δήλωση  στην  οποία  θα  αναφέρεται  ότι  διαθέτουν  στο  δυναμικό  της  εταιρίας  τους   α)
Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ η ΤΕ και β) 2 μηχανοτεχνίτες πλήρους απασχόλησης.

Ομάδα 3: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών
Μηχανημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησής τους.
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Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:

Α. Εφόσον προσφέρουν υλικά εφάμιλλα των γνήσιων (όπου γνήσια ,τα ανταλλακτικά της κατασκευάστριας
εταιρείας  του  οχήματος  ή  της  υπερκατασκευής),Υπεύθυνη  Δήλωση  στην  οποία  θα  δηλώνουν  ότι  τα
προσφερόμενα υλικά διαθέτουν:

1.Πιστοποίηση κατά CE για τα υλικά (ηλεκτρολογικά) για όπου υπάρχει υποχρέωση για σήμανση κατά CE
2.Δήλωση  συμμόρφωσης   σύμφωνα  με  την  1400/2002  ή  461/2010  οδηγία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,
εφόσον τα προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα

Β. Σε περίπτωση που προσφέρονται  γνήσια ανταλλακτικά θα καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία
θα αναγράφεται ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι  της κατασκευάστριας του οχήματος εταιρίας ή της
υπερκατασκευής.

Σε ότι αφορά τις εργασίες:

1.Πιστοποιήσεις του απασχολούμενου τεχνικού προσωπικού στην επιχείρηση (πτυχίο ή άδεια εξάσκησης
επαγγέλματος), τουλάχιστον ενός ενδεικτικά.

2.Προσωρινή  άδεια λειτουργίας Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.),
σύμφωνα  με  το  άρ.  71  του  Ν.  4313  /  2014  "Ρυθμίσεις  θεμάτων  Μεταφορών,  Τηλεπικοινωνιών  και
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 261 Α / 17-12-2014) και την - σε εφαρμογή του - υπ’ αρ.
πρωτ.  Δ.Μ.  /  οίκ.  /  765  /  11-01-2017  Απόφαση  του  Υπουργού  Υποδομών  και  Μεταφορών  με  θέμα
"Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση προσωρινών αδειών λειτουργίας σε υφιστάμενα
και ιδρυόμενα Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.)".

3.Αποδεικτικό εγγραφής επιχείρησης στο Ήλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

Ομάδα  4:  Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους  επί  των  Επιβατικών  &  Ήμιφορτηγών οχημάτων  του
Δήμου με  τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησής τους.

Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:

Α. Εφόσον προσφέρουν υλικά εφάμιλλα των γνήσιων(όπου γνήσια ,τα ανταλλακτικά της κατασκευάστριας
εταιρείας  του  οχήματος  ή  της  υπερκατασκευής)  ,Υπεύθυνη  Δήλωση  στην  οποία  θα  δηλώνουν  ότι  τα
προσφερόμενα υλικά διαθέτουν:

1.Πιστοποίηση κατά CE για τα υλικά (ηλεκτρολογικά) για όπου υπάρχει υποχρέωση για σήμανση κατά CE
2.Δήλωση  συμμόρφωσης   σύμφωνα  με  την  1400/2002  ή  461/2010  οδηγία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,
εφόσον τα προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα

Β. Σε περίπτωση που προσφέρονται  γνήσια ανταλλακτικά θα καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία
θα αναγράφεται ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι  της κατασκευάστριας του οχήματος εταιρίας ή της
υπερκατασκευής.

Σε ότι αφορά τις εργασίες:

1.Πιστοποιήσεις του απασχολούμενου τεχνικού προσωπικού στην επιχείρηση (πτυχίο ή άδεια εξάσκησης
επαγγέλματος), τουλάχιστον δύο (2) ενδεικτικά.
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2.Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη για το σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων που
απαιτούνται  ανά  ομάδα  εργασιών  και  οχημάτων  ή  μηχανημάτων  καθώς  και  άδεια  εξασκήσεως
επαγγέλματος. 

3.Αποδεικτικό εγγραφής επιχείρησης στο Ήλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

4.Υπεύθυνη  Δήλωση  στην  οποία  θα  αναφέρεται  ότι  διαθέτει  γραμμή   ΚΤΕΟ  (Τάφρο,Τζογόμετρο,
Φρενόμετρο  ,  Συγκλισιόμετρο),  διαγνωστικό  μηχάνημα  βλαβών,  αναλυτή  καυσαερίων  (εντός  του
αδειοδοτημένου χώρου του συνεργείου)

5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι διαθέτει έναν (1) ανυψωτήρα οχήματος εντός του
αδειοδοτημένου χώρου του συνεργείου

Ομάδα  5:  Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους  επί  των  συσκευών  ταχογράφων  &  περιοριστών
ταχύτητας για Φορτηγά, Απορριμματοφόρα, Πυροσβεστικό, Μηχανήματα Έργου & Λεωφορεία που φέρουν
τον ως άνω εξοπλισμό με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:

Α. Εφόσον προσφέρουν υλικά εφάμιλλα των γνήσιων(όπου γνήσια ,τα ανταλλακτικά της κατασκευάστριας
εταιρείας  του  οχήματος  ή  της  υπερκατασκευής)  ,Υπεύθυνη  Δήλωση  στην  οποία  θα  δηλώνουν  ότι  τα
προσφερόμενα υλικά διαθέτουν:

1.Πιστοποίηση κατά CE για τα υλικά (ηλεκτρολογικά) για όπου υπάρχει υποχρέωση για σήμανση κατά CE
2.Δήλωση  συμμόρφωσης   σύμφωνα  με  την  1400/2002  ή  461/2010  οδηγία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,
εφόσον τα προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα

Β.  Σε  περίπτωση  που  προσφέρονται  γνήσια  ανταλλακτικά  (όπου  γνήσια  ,τα  ανταλλακτικά  που
χρησιμοποιεί και συνιστά ο κατασκευαστής του οχήματος), θα καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία
θα  αναγράφεται  ότι  τα  προσφερόμενα  υλικά  είναι  τα  γνήσια  που  χρησιμοποιεί  και  συνιστά  ο
κατασκευαστής  του  οχήματος,  ότι  διαθέτουν  έγκριση  τύπου  σύμφωνα  με  τα  απαιτούμενα  των
Ευρωπαϊκών Κανονισμών, ότι  είναι άριστης ποιότητας και καινούρια (όχι μεταχειρισμένα).   

 

Σε ότι αφορά τις εργασίες:

1.Πιστοποιήσεις του απασχολούμενου τεχνικού προσωπικού στην επιχείρηση (πτυχίο ή άδεια εξάσκησης
επαγγέλματος), τουλάχιστον ενός ενδεικτικά.

2.Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη για το σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων που
απαιτούνται  ανά  ομάδα  εργασιών  και  οχημάτων  ή  μηχανημάτων  καθώς  και  άδεια  εξασκήσεως
επαγγέλματος αντίστοιχη της άδειας λειτουργίας.

3.Βεβαίωση χορήγησης διακριτικού σήματος εξουσιοδοτημένου συνεργείου ταχογράφων από το αρμόδιο
υπουργείο.

Ομάδα 6: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους  επί  της Υπερκατασκευής του καλαθοφόρου οχήματος
του Δήμου με  τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

             Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:

Α. Εφόσον προσφέρουν υλικά εφάμιλλα των γνήσιων(όπου γνήσια ,τα ανταλλακτικά της κατασκευάστριας
εταιρείας  του  οχήματος  ή  της  υπερκατασκευής)  ,Υπεύθυνη  Δήλωση  στην  οποία  θα  δηλώνουν  ότι  τα
προσφερόμενα υλικά διαθέτουν:

1.Πιστοποίηση κατά CE για τα υλικά (ηλεκτρολογικά) για όπου υπάρχει υποχρέωση για σήμανση κατά CE
2.Δήλωση  συμμόρφωσης   σύμφωνα  με  την  1400/2002  ή  461/2010  οδηγία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,
εφόσον τα προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα
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Β. Σε περίπτωση που προσφέρονται  γνήσια ανταλλακτικά θα καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία
θα αναγράφεται ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι  της κατασκευάστριας του οχήματος εταιρίας ή της
υπερκατασκευής.

Σε ότι αφορά τις εργασίες:

1.Πιστοποιήσεις του απασχολούμενου τεχνικού προσωπικού στην επιχείρηση (πτυχίο ή άδεια εξάσκησης
επαγγέλματος), τουλάχιστον ενός ενδεικτικά.

2.Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη για το σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων που
απαιτούνται  ανά  ομάδα  εργασιών  και  οχημάτων  ή  μηχανημάτων  καθώς  και  άδεια  εξασκήσεως
επαγγέλματος. 

3.Πιστοποιητικό έγκρισης δοκιμής συγκολλητή κατά ΕΝ ISO 9606-1:2013

4.Αποδεικτικό εγγραφής επιχείρησης στο Ήλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

Ομάδα  7Α  :  Προμήθεια  και  αντικατάσταση  των  ελαστικών  για  τα  οχήματα  του  Δήμου  [Φορτηγών,
Απορριμματοφόρων,  Λεωφορείων,  Πυροσβεστικού  οχήματος,  επιβατικών,  ημιφορτηγών,  Μηχανημάτων
Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου] 

Σε ότι αφορά τα ελαστικά:

1.Εγκρίσεις  καταλληλότητας  σύµφωνα  µε  τον  κανονισµό  ECE-R30  ή   ECE-R54  της  Ε.Ε(Εξαιρούνται  τα
ελαστικά Μηχανημάτων Έργων, Δομικών Μηχανημάτων, Αγροτικών, Χορτοκοπτικών και γενικώς ελαστικών
που δεν χρησιμοποιούνται σε αυτοκινητόδρομο).

2.Βεβαίωση  συνεργασίας  με  εγκεκριμένο  συλλογικό  σύστημα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Παλαιών
Ελαστικών  καθώς  και  βεβαίωση  τελευταίου  τριμήνου  από  την  οποία   να  αποδεικνύεται  η  παραλαβή
επίσωρτων ελαστικών. 

Σε ότι αφορά τις εργασίες αντικατάστασης

1.Πιστοποιήσεις του απασχολούμενου τεχνικού προσωπικού στην επιχείρηση (πτυχίο ή άδεια εξάσκησης
επαγγέλματος κτλ) τουλάχιστον ενός ενδεικτικά.

2.Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη για το σύνολο των  αντικαταστάσεων που απαιτούνται
καθώς   και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος αντίστοιχη της άδειας λειτουργίας.

3.Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνει  το όχημα ή οχήματα που διαθέτει  ως
κινητή  μονάδα  τοποθέτησης   ελαστικών  καθώς   και  ότι  το  όχημα  ή  τα  οχήματα  διαθέτουν   άδεια
κυκλοφορίας , κατάλληλη για τη χρήση αυτή ,ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ΚΤΕΟ σε ισχύ

Ομάδα  7Β  &  Γ:  Εργασίες  επισκευής  ελαστικών  των  Οχημάτων,   Μηχανημάτων  Έργου  &  Αγροτικών
Μηχανημάτων του Δήμου με την προμήθεια των αναγκαίων μανσόν για την επισκευή αυτών.
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1.Πιστοποιήσεις του απασχολούμενου τεχνικού προσωπικού στην επιχείρηση (πτυχίο ή άδεια εξάσκησης
επαγγέλματος κτλ) τουλάχιστον ενός ενδεικτικά.

2.Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη για το σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων που
απαιτούνται  ανά  ομάδα  εργασιών  και  οχημάτων  ή  μηχανημάτων  καθώς  και  άδεια  εξασκήσεως
επαγγέλματος αντίστοιχη της άδειας λειτουργίας.

3.Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνει το όχημα ή τα οχήματα που διαθέτει ως
κινητή μονάδα επισκευής  ελαστικών καθώς  και ότι το όχημα ή τα οχήματα διαθέτουν  άδεια κυκλοφορίας
, κατάλληλη για τη χρήση αυτή ,ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ΚΤΕΟ σε ισχύ

Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αναλόγως για την
ομάδα που καταθέτουν προσφορά τα εξής:

Ομάδα  1:Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους  επί  της  Υπερκατασκευής  των  Απορριμματοφόρων
οχημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:

Α. Εφόσον προσφέρουν υλικά εφάμιλλα των γνήσιων(όπου γνήσια ,τα ανταλλακτικά της κατασκευάστριας
εταιρείας  του  οχήματος  ή  της  υπερκατασκευής)  ,Υπεύθυνη  Δήλωση  στην  οποία  θα  δηλώνουν  ότι  τα
προσφερόμενα υλικά διαθέτουν:

Πιστοποιητικό  διασφάλισης ποιότητας (παραγωγικής  διαδικασίας) τουλάχιστον κατά ISO 9001/2008 

           

Β. Σε περίπτωση που προσφέρονται  γνήσια ανταλλακτικά θα καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία
θα αναγράφεται ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι  της κατασκευάστριας του οχήματος εταιρίας ή της
υπερκατασκευής.

           Σε ότι αφορά τις εργασίες:

             Πιστοποίηση κατά ISO παραγωγικής διαδικασίας  τουλάχιστον  9001/2008. 

Ομάδα 2: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων
και  Πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου με τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες
τοποθέτησής τους.

Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:

Α. Εφόσον προσφέρουν υλικά εφάμιλλα των γνήσιων(όπου γνήσια ,τα ανταλλακτικά της κατασκευάστριας
εταιρείας  του  οχήματος  ή  της  υπερκατασκευής)  ,Υπεύθυνη  Δήλωση  στην  οποία  θα  δηλώνουν  ότι  τα
προσφερόμενα υλικά διαθέτουν:

Πιστοποιητικό  διασφάλισης ποιότητας (παραγωγικής  διαδικασίας) τουλάχιστον κατά ISO 9001/2008

           

Β. Σε περίπτωση που προσφέρονται  γνήσια ανταλλακτικά θα καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία
θα αναγράφεται ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι  της κατασκευάστριας του οχήματος εταιρίας ή της
υπερκατασκευής.

Σε ότι αφορά τις εργασίες:
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Πιστοποίηση κατά ISO παραγωγικής διαδικασίας  τουλάχιστον  9001/2008. 

Ομάδα 3: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών
Μηχανημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησής τους.

Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:

Α. Εφόσον προσφέρουν υλικά εφάμιλλα των γνήσιων(όπου γνήσια ,τα ανταλλακτικά της κατασκευάστριας
εταιρείας  του  οχήματος  ή  της  υπερκατασκευής)  ,Υπεύθυνη  Δήλωση  στην  οποία  θα  δηλώνουν  ότι  τα
προσφερόμενα υλικά διαθέτουν:

Πιστοποιητικό  διασφάλισης ποιότητας (παραγωγικής  διαδικασίας) τουλάχιστον κατά ISO 9001/2008

           

Β. Σε περίπτωση που προσφέρονται  γνήσια ανταλλακτικά θα καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία
θα αναγράφεται ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι  της κατασκευάστριας του οχήματος εταιρίας ή της
υπερκατασκευής.

Σε ότι αφορά τις εργασίες:

Πιστοποίηση κατά ISO παραγωγικής διαδικασίας  τουλάχιστον  9001/2008. 

Ομάδα  4:  Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους  επί  των  Επιβατικών  &  Ήμιφορτηγών οχημάτων  του
Δήμου με  τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησής τους.

Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:

Α. Εφόσον προσφέρουν υλικά εφάμιλλα των γνήσιων(όπου γνήσια ,τα ανταλλακτικά της κατασκευάστριας
εταιρείας  του  οχήματος  ή  της  υπερκατασκευής)  ,Υπεύθυνη  Δήλωση  στην  οποία  θα  δηλώνουν  ότι  τα
προσφερόμενα υλικά διαθέτουν:

Πιστοποιητικό  διασφάλισης ποιότητας (παραγωγικής  διαδικασίας) τουλάχιστον κατά ISO 9001/2008

           

Β. Σε περίπτωση που προσφέρονται  γνήσια ανταλλακτικά θα καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία
θα αναγράφεται ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι  της κατασκευάστριας του οχήματος εταιρίας ή της
υπερκατασκευής.

Σε ότι αφορά τις εργασίες:

Πιστοποίηση κατά ISO παραγωγικής διαδικασίας  τουλάχιστον  9001/2008.

Ομάδα  5:  Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους  επί  των  συσκευών  ταχογράφων  &  περιοριστών
ταχύτητας για Φορτηγά, Απορριμματοφόρα, Πυροσβεστικό, Μηχανήματα Έργου & Λεωφορεία που φέρουν
τον ως άνω εξοπλισμό με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους

Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:
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Εφόσον προσφέρουν υλικά εφάμιλλα των γνήσιων(όπου γνήσια ,τα ανταλλακτικά της κατασκευάστριας
εταιρείας  του  οχήματος  ή  της  υπερκατασκευής)  ,Υπεύθυνη  Δήλωση  στην  οποία  θα  δηλώνουν  ότι  τα
προσφερόμενα υλικά διαθέτουν:

Πιστοποιητικό  διασφάλισης ποιότητας (παραγωγικής  διαδικασίας) τουλάχιστον κατά ISO 9001/2008

           

Ομάδα 6: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους  επί  της Υπερκατασκευής του καλαθοφόρου οχήματος
του Δήμου με  τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

            Σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά:

Α. Εφόσον προσφέρουν υλικά εφάμιλλα των γνήσιων(όπου γνήσια ,τα ανταλλακτικά της κατασκευάστριας
εταιρείας  του  οχήματος  ή  της  υπερκατασκευής)  ,Υπεύθυνη  Δήλωση  στην  οποία  θα  δηλώνουν  ότι  τα
προσφερόμενα υλικά διαθέτουν:

Πιστοποιητικό  διασφάλισης ποιότητας (παραγωγικής  διαδικασίας) τουλάχιστον κατά ISO 9001/2008

           

Β. Σε περίπτωση που προσφέρονται  γνήσια ανταλλακτικά θα καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία
θα αναγράφεται ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι  της κατασκευάστριας του οχήματος εταιρίας ή της
υπερκατασκευής.

Σε ότι αφορά τις εργασίες:

Πιστοποίηση κατά ISO παραγωγικής διαδικασίας  τουλάχιστον  9001/2008. 

Ομάδα  7Α  :  Προμήθεια  και  αντικατάσταση  των  ελαστικών  για  τα  οχήματα  του  Δήμου  [Φορτηγών,
Απορριμματοφόρων,  Λεωφορείων,  Πυροσβεστικού  οχήματος,  επιβατικών,  ημιφορτηγών,  Μηχανημάτων
Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου] 

Σε ότι αφορά τα ελαστικά:

Υπεύθυνη  Δήλωση  στην  οποία  θα  δηλώνουν  ότι  τα  προσφερόμενα  υλικά  διαθέτουν  Πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή κατά ISO 16949 της κατασκευάστριας εταιρίας ελαστικών.

Σε ότι αφορά τις εργασίες αντικατάστασης:

Πιστοποίηση  τουλάχιστον κατά  ISO 9001:2008   σε ισχύ και ISO 39001:2012 σε ισχύ .

Ομάδα  7Β&Γ:  Εργασίες  επισκευής  ελαστικών  των  Οχημάτων,   Μηχανημάτων  Έργου  &  Αγροτικών
Μηχανημάτων του Δήμου με την προμήθεια των αναγκαίων μανσόν για την επισκευή αυτών.

Πιστοποίηση  τουλάχιστον κατά  ISO 9001:2008   σε ισχύ και ISO 39001:2012 σε ισχύ.
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Β.6.  Για την  απόδειξη  της νόμιμης  σύστασης  και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που  ο  οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του
διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  που προβλέπονται από τις
εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Ή  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα που  συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα με  τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9.  Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Β.10 .Ή έκδοση ένορκων  βεβαιώσεων  πρέπει να απέχει το πολύ έξι  (6) μήνες από την υποβολή τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο  ανάθεσης  της  Σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά
αποκλειστικά  βάσει  τιμής   ανά  ομάδα  (1,2,3,4,5,6,7Α,7Β&Γ)  του  προϋπολογισμού  της  μελέτης  με  α/α
07/2018 της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Καθαριότητας.

 Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.

Ή ανάδειξη  προσωρινού αναδόχου γίνεται με μία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 

2.3.3 Ήλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται  με βάση τις απαιτήσεις  που ορίζονται  στην παρούσα Διακήρυξη ,  για το
σύνολο  της  προκηρυχθείσας  ποσότητας  ανά  ομάδα  του  προϋπολογισμού  της  μελέτης  με  α/α
07/2018 .Ειδικότερα οι ομάδες ορίζονται ως εξής. 

Ομάδα  1:Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους  επί  της  Υπερκατασκευής  των  Απορριμματοφόρων
οχημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

Ομάδα 2: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων
και  Πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου με τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες
τοποθέτησής τους.

Ομάδα 3: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών
Μηχανημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησής τους.

Ομάδα  4:  Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους  επί  των  Επιβατικών  &  Ήμιφορτηγών οχημάτων  του
Δήμου με  τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησής τους.

Ομάδα  5:  Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους  επί  των  συσκευών  ταχογράφων  &  περιοριστών
ταχύτητας για Φορτηγά, Απορριμματοφόρα, Πυροσβεστικό, Μηχανήματα Έργου & Λεωφορεία που φέρουν
τον ως άνω εξοπλισμό με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους

Ομάδα 6: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους  επί  της Υπερκατασκευής του καλαθοφόρου οχήματος
του Δήμου με  τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

Ομάδα  7Α  :  Προμήθεια  και  αντικατάσταση  των  ελαστικών  για  τα  οχήματα  του  Δήμου  [Φορτηγών,
Απορριμματοφόρων,  Λεωφορείων,  Πυροσβεστικού  οχήματος,  επιβατικών,  ημιφορτηγών,  Μηχανημάτων
Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου] 

Ομάδα  7Β&Γ:  Εργασίες  επισκευής  ελαστικών  των  Οχημάτων,   Μηχανημάτων  Έργου  &  Αγροτικών
Μηχανημάτων του Δήμου με την προμήθεια των αναγκαίων μανσόν για την επισκευή αυτών.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

Ή  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από τους ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω της διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΉΔΉΣ,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ήλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.)» .

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκρι-
μένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  που  υποστηρίζεται  από
εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης,
ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λε-
πτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
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(Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΉΔΉΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.  Σε  περιπτώσεις  τεχνικής αδυναμίας  λειτουργίας  του ΕΣΉΔΉΣ,  η  αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά»  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς  του που έχουν εμπιστευτικό  χαρακτήρα,  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο 21 του  ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά με  τις  τιμές  μονάδος,  τις  προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού  αρχείου  pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
περίπτωση  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:

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.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και
δικαιολογητικών  προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται
να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή  σύμφωνα  με  τον  ν.  4250/2014.  Τέτοια  στοιχεία  και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 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).  Δεν  προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία  και
δικαιολογητικά  τα  οποία  φέρουν  ηλεκτρονική  υπογραφή,  τα  ΦΕΚ,  τα  τεχνικά  φυλλάδια  και  όσα
προβλέπεται  από  το  ν.  4250/2014  ότι  οι  φορείς  υποχρεούνται  να  αποδέχονται  σε  αντίγραφα  των
πρωτοτύπων.
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Ή  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας,  να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

γ)Υπεύθυνη Δήλωση οπού θα δηλώνεται η ομάδα ή οι ομάδες του προϋπολογισμού για τις οποίες κατατίθεται
προσφορά.

δ)Για όσους καταθέσουν προσφορά για τις ομάδες 1 έως και 6(Ανταλλακτικά):  

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι θα προσκομίσουν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου προσφοράς ,σε ηλεκτρονική μορφή (CD) ή  usb stick τον πλήρη τυπικό
τιμοκατάλογο  των  ειδών τους  για  τα  ανταλλακτικά  οχημάτων  που  διαθέτουν.  Επίσης  θα  δηλώνουν  στην
Υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης είτε ανακηρυχθούν ανάδοχοι είτε όχι θα παρέχουν στην
Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης κάθε πληροφορία επί των τιμοκαταλόγων τους, προκειμένου η Υπηρεσία να
εξευρίσκει ζητούμενα είδη και τιμές  και ότι σε περίπτωση άρνησης συνεργασίας θα αποδέχονται ποινική ρήτρα
ίση με την αξία του υλικού που θα αναγράφεται στον τιμοκατάλογο του εκάστοτε ανά ομάδα αναδόχου.

ε) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του οικονομικού φορέα σε ισχύ. Ή υποχρέωσης προσκόμισης
ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά τους φορείς τόσο Κύριας όσο και της Επικουρικής ασφάλισης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου  XML  και  PDF,  στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΉΔΉΣ  και  αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα III). 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται  μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΉΔΉΣ 

Ή  συμπλήρωση  του  σχετικού  αρχείου  γίνεται  μέσω  της  ηλεκτρονικής
διεύθυνσης    ,https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el

Πληροφορίες για την συμπλήρωση του εντύπου δίδονται στην ηλεκτρονική  διεύθυνση:

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/
sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop
%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]

Ή  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  προσκομίζεται  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή
υπογραφή.

Εντός  του  ίδιου  χρονικού  ορίου  των   τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή
προσκομίζεται  σε ηλεκτρονική μορφή (CD) ή  usb stick ο πλήρης τυπικός τιμοκατάλογος των ειδών  για τα
ανταλλακτικά οχημάτων (ομάδες 1 έως 6) που δίδουν προσφορά. Το προσκομιζόμενο αρχείο  πρέπει να είναι  σε

Σελίδα 38

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el




μορφή αρχείου .pdf .  Επιπλέον προσκομίζουν   φορολογική και  ασφαλιστική ενημερότητα εντός του ίδιου
χρονικού ορίου.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΕΕΕΣ  για  κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Στον φάκελο τεχνικών προσφορών ο διαγωνιζόμενος θα αναρτήσει

1.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί οριστικός ανάδοχος  και
συνάψει  σχετική  σύμβαση  με  το  Δήμο  Θέρμης  ,το  σύνολο  των  υλικών  που  θα  προμηθεύει  και  των
εργασιών  που  θα  παρέχει  θα  είναι  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στη  μελέτη  με  α/α  07/2018  της
Ανακύκλωσης και Καθαριότητας.

2.  Υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  θα  δηλώνεται  ο  τόπος  εγκατάστασης  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών
επισκευής και συντήρησης των οχημάτων (ομάδες 1 έως 6) καθώς και επισκευής των ελαστικών (ομάδα
7Β&Γ).

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική  Προσφορά» /  Τρόπος σύνταξης  και  υποβολής οικονομικών
προσφορών

Ή Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συντάσσεται  ανά ομάδα ως εξής:

Ομάδα  1:Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους  επί  της  Υπερκατασκευής  των  Απορριμματοφόρων
οχημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

Ομάδα 2: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων
και  Πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου με τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες
τοποθέτησής τους.

Ομάδα 3: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών
Μηχανημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησής τους.

Ομάδα  4:  Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους  επί  των  Επιβατικών  &  Ήμιφορτηγών οχημάτων  του
Δήμου με  τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησής τους.

Ομάδα  5:  Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους  επί  των  συσκευών  ταχογράφων  &  περιοριστών
ταχύτητας για Φορτηγά, Απορριμματοφόρα, Πυροσβεστικό, Μηχανήματα Έργου & Λεωφορεία που φέρουν
τον ως άνω εξοπλισμό με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους

Ομάδα 6: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους  επί  της Υπερκατασκευής του καλαθοφόρου οχήματος
του Δήμου με  τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

Ομάδα  7Α  :  Προμήθεια  και  αντικατάσταση  των  ελαστικών  για  τα  οχήματα  του  Δήμου  [Φορτηγών,
Απορριμματοφόρων,  Λεωφορείων,  Πυροσβεστικού  οχήματος,  επιβατικών,  ημιφορτηγών,  Μηχανημάτων
Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου] 

Ομάδα  7Β&Γ:  Εργασίες  επισκευής  ελαστικών  των  Οχημάτων,   Μηχανημάτων  Έργου  &  Αγροτικών
Μηχανημάτων του Δήμου με την προμήθεια των αναγκαίων μανσόν για την επισκευή αυτών.

Ο  ανάδοχος  ανακηρύσσεται  ανά  ομάδα  σύμφωνα  με  την  παραπάνω  ομαδοποίηση  και  κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα.

Ή τιμή  δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

Επειδή στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν έχει  αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων
θα επισυνάψει  στον (υπο)φάκελο «οικονομική προσφορά» την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του
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ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει
στη  μελέτη 07/2018).

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα
από το σύστημα.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται στη σχετική μελέτη.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα,  ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί  το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  μπορούν  να  επιλέξουν  είτε  να  παρατείνουν  την
προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω
ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H  αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις  παραγράφους 2.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής προσφορών),  2.4.2.  (Χρόνος  και  τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών) ,  2.4.5.  (Χρόνος ισχύος προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση και  αξιολόγηση προσφορών),  3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση
ή  διόρθωση  ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν  αποκατασταθεί  κατά  την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ)  η  οποία  δεν  πληροί  τις  απαιτήσεις  που  ορίζονται  στην  παρούσα  διακήρυξη  και  τη  μελέτη  με  α/α
07/2018.

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές  Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
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η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ήλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΉΔΉΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

Ήλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά»  την
τέταρτη [4] εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00 π.μ.

Ήλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»,  κατά την ημερομηνία και ώρα
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της  παρούσας,  κάθε  προσφέρων   αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα
δικαιολογητικά  τους,  με  την  επιφύλαξη  των  πτυχών  εκείνων  της  κάθε  προσφοράς,  που  έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβληθεί,  ή  να  διευκρινίσουν  το  περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη του οργάνου.

β)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  μόνο  των  τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Ή αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις  απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή
όσων  τεχνικών  προσφορών  αντίστοιχα  πληρούν  τα  ανωτέρω.  Κατά  την   αξιολόγηση  των  τεχνικών
προσφορών  η  επιτροπή  διενέργειας  μπορεί  να  ζητεί  κατά  την  κρίση  της  τεχνικά  φυλλάδια  των
προσφερόμενων  υλικών  ή  δείγματα  ή  οποιοδήποτε  άλλο  έγγραφο  σχετικό  με  την   αξιολόγηση  των
προσφορών.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο  πρακτικό,   το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ)  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  αποσφραγίζονται,  κατά  την
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  οι   φάκελοι  όλων  των  υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.

δ)  Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των  προσφορών  και  την  ανάδειξη  του
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προσωρινού  αναδόχου.  Το  εν  λόγω  πρακτικό  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η
αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.  Ή  εκτίμηση  και  τα  σχετικά  αιτήματα  προς  τους  προσφέροντες  για  την  παροχή  εξηγήσεων
σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής
Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής,  κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.  Σε  κάθε
περίπτωση  η  κρίση  της  αναθέτουσας  αρχής  σχετικά  με  τις  ασυνήθιστα  χαμηλές  προσφορές  και  την
αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω
ενιαία απόφαση

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Ή κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισότιμες  προσφορές.  Τα
αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση]

Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μια  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΉΔΉΣ.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  επιτροπή  διενέργειας  αποστέλλει  σχετική  ηλεκτρονική
πρόσκληση  μέσω  του  συστήματος  στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση
(«προσωρινό  ανάδοχο»),  και  τον  καλεί  να  υποβάλει  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών   από  την
κοινοποίηση  της  σχετικής   ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και  τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)
όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης,
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),  ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.  Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.

Σελίδα 43





Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  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  προσωρινού  αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει  ένα ή
περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Ή  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  πρακτικού  την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  είτε  για  τη  ματαίωση  της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Ή αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος.  

Ή εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως η σύναψη της σύμβασης  επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36
του ν. 4129/2013,  

γ)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει
επικαιροποιημένα  τα  δικαιολογητικά  της  παραγράφου  2.2.9.2. και  μόνον  στην  περίπτωση  του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .

Ή αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας  της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,  δικαιούται  να
ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ)  δέκα  (10)  ημέρες  από την  πλήρη,  πραγματική  ή  τεκμαιρόμενη,  γνώση της  πράξης  που  βλάπτει  τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Ή  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του
ΕΣΉΔΉΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Ή προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΉΔΉΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Ή ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος  και  δέχεται  (εν  όλω ή εν  μέρει)  ή  απορρίπτει  την προσφυγή με
απόφασή της,  η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι  (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
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Ή άσκηση  της  ως  άνω προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των ένδικων
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Ή αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση  της  απόφασης  επί  της  προδικαστικής  προσφυγής.  Για  την  άσκηση  της  αιτήσεως  αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Ή άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Στοιχεία επικοινωνίας ΑΕΠΠ

Τηλέφωνo: 213 214 12 16

e-mail: aepp  @  aepp  -  procurement  .  gr   (για μηνύματα εκτός προσφυγών),  

               proedros@aepp-procurement.gr   (για υποβολή προσφυγών)  

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης.   Αθήνα  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Ή αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε
οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,  να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης – εγγύηση καλής λειτουργίας

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ή χρονική διάρκεια της εγγυητικής
ορίζεται να έχει ισχύ κατ ελάχιστο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως την 31/08/2022.

Σε  περίπτωση   χρονικής  παράτασης  της  σύμβασης  κατά  την  παράγραφο  4.5  ο  ανάδοχος  είναι
υποχρεωμένος  να   παρατείνει  την  εγγυητική  καλής  εκτέλεσης  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  το  χρόνο
παράτασης ,πλέον δύο (2) μηνών.

Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό πρωτοκόλλου και
τον τίτλο της παρούσας διακήρυξης καθώς και τις ομάδες για οποίες θα υπογράφει τη σχετική σύμβαση.

Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας , ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. 

Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο σύνολό της ή   αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό
που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά ] μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η
επιστροφή  των  ως  άνω  εγγυήσεων  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση  των  παρατηρήσεων  και  του
εκπροθέσμου. 

Ή εγγυητική  καλής εκτέλεσης  θα  υπέχει  θέση εγγυητικής  καλής λειτουργίας  έως την προσκόμιση  της
εγγυητικής καλής   λειτουργίας.

4.1.2.Εγγύηση καλής λειτουργίας

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  εγγυητική  επιστολή  καλής  λειτουργίας  και  διατήρησης  των
προσφερομένων ειδών ,αξίας ισόποσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης ,διάρκειας δεκατεσσάρων (14) μηνών
από τη  σύνταξη  του  τελευταίου  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής.  Ή  εγγυητική  καλής  λειτουργίας  και
διατήρησης επιστρέφεται μετά την παρέλευση του χρόνου  εγγύησης και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων
από την πλευρά του Δήμου.
Ή εγγυητική καλής λειτουργίας μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του ν.  4412/2016,  οι  όροι της  παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1  Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
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Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X  του
Προσαρτήματος Α΄.

Ή  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επι-
πλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της
σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρ-
θρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Ή τήρηση των
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016  και αποτελεί προϋπόθεση για
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου
παραγωγού. Ή μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις  συνέπειες  της  παρα-
γράφου 5 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016 .  

4.3.3.Στη βάση της οικονομικότερης χρήσης των οχημάτων  και για να είναι εφικτή η άμεση αποστολή
των οχημάτων και μηχανημάτων στο εξωτερικό συνεργείο ή συνεργεία ώστε το κόστος σε εργατοώρες
και καύσιμα να είναι το ελάχιστο δυνατό, τα ανάδοχα συνεργεία επισκευής των ομάδων 1 έως και 6
δεν μπορεί   να απέχουν περισσότερο από σαράντα πέντε χιλιόμετρα (45 km)  από το εργοτάξιο του
Δήμου Θέρμης που βρίσκεται επί της οδού Καπετάν Χάψα ,αριθμός 1  στη Θέρμη.

Σε ότι αφορά στην ομάδα  7Β&Γ δεν μπορεί να απέχει  περισσότερο από τέσσερα χιλιόμετρα (4km)
από   το εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης  που βρίσκεται  επί  της  οδού Καπετάν  Χάψα ,αριθμός 1   στη
Θέρμη. 

4.3.4.Τρόπος και τόπος τοποθέτησης των ελαστικών . 

Εάν οι εγκαταστάσεις του  αναδόχου της προμήθειας ή του τρίτου που θα δηλωθεί από τον ανάδοχο κατά την
διαγωνιστική διαδικασία, βρίσκονται  σε απόσταση  μικρότερη των δέκα  (10) χιλιομέτρων από το εργοτάξιο του
Δήμου (Καπετάν Χάψα ,αριθμός  1 Θέρμη)  , οι εργασίες αντικατάστασης των ελαστικών θα γίνονται  στις
εγκαταστάσεις του αναδόχου ή του τρίτου σε ότι αφορά τα φορτηγά ,ημιφορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα, ενώ
σε ότι αφορά τα μηχανήματα έργου και τα αγροτικά μηχανήματα η αντικατάσταση των ελαστικών θα γίνεται από
κινητό συνεργείο του αναδόχου σε εγκαταστάσεις του Δήμου που θα βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων
του  Δήμου.  Σε   περίπτωση  που  οι  εγκαταστάσεις  του  αναδόχου  ή  του  τρίτου  ,βρίσκονται  σε  απόσταση
μεγαλύτερη των δέκα (10) χιλιομέτρων, ο ανάδοχος θα  εκτελεί τις εργασίες αντικατάστασης  του συνόλου των
ελαστικών στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου. Σε περίπτωση ακινητοποίησης οχήματος ή μηχανήματος έργου η
αντικατάσταση θα γίνεται στο σημείο ακινητοποίησης άμεσα.

4.3.5.  Τρόπος  εκτέλεσης  της  προμήθειας  των  ανταλλακτικών  και  των  εργασιών  τοποθέτησης  τους  -
διάρκεια σύμβασης. 

Τα ανταλλακτικά που απαιτούνται και οι αναγκαίες εργασίες επισκευής και συντήρησης των κάθε είδους
οχημάτων του Δήμου θα γίνουν σε  ιδιωτικά συνεργεία κατάλληλα εξοπλισμένα σε υλικοτεχνική υποδομή
και ανθρώπινο δυναμικό. 

Ο ανάδοχος  την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την είσοδο του οχήματος στο συνεργείο του,
υποχρεούται  να  υποβάλλει  γραπτώς στην  Υπηρεσία  «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΕΠΙΘΕΏΡΉΣΉΣ και   ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ
ΟΧΉΜΑΤΟΣ» το οποίο θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

-Αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή των βλαβών του οχήματος  ή των εργασιών συντήρησης. 
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-Αναλυτική περιγραφή των  εργασιών  που απαιτούνται για την επισκευή ή την συντήρηση του οχήματος. 

-Ανάλυση των απαιτούμενων εργατοωρών ανά ειδικότητα για την αναγκαία επισκευή ή συντήρηση  του
οχήματος.

-Ανάλυση  των  απαιτούμενων  ανταλλακτικών  για  την  επισκευή  του  οχήματος,  μηχανήματος  έργου  ή
αγροτικού μηχανήματος του Δήμου.

Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται  αυθημερόν στον Προϊστάμενο του τμήματος διαχείρισης και  συντήρησης
οχημάτων και αυτός συντάσσει με τη σειρά του «Δελτίο Επισκευής και  Επιθεώρησης Οχήματος»  το οποίο
και διαβιβάζει   προς  έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων του
Δήμου Θέρμης.

Αφού λάβει την έγκριση (Εντολή Επισκευής) από την ανωτέρω επιτροπή, ο ανάδοχος επισκευάζει το όχημα
ή  εκτελεί  τις  εργασίες  συντήρησης  αυτού  με  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  των  απαιτούμενων
ανταλλακτικών.

Ή παραλαβή των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής ή συντήρησης του εκάστοτε οχήματος θα
πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. 

4.3.6.Τρόπος τιμολόγησης ανταλλακτικών ομάδων 1 έως 6 εκτός προϋπολογισμού της μελέτης.  

Περίπτωση 1η

Για είδη τα οποία δεν περιγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης αλλά περιγράφονται

στον τιμοκατάλογο του αναδόχου.
Σε αυτή την περίπτωση η τιμή που θα εφαρμόζεται από τον ανάδοχο θα προκύπτει

α) μετά από αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης όπως αυτό εξευρίσκεται από την διαφορά της

αξίας του προϋπολογισμού της μελέτης και της αξίας για την οποία κατέθεσε προσφορά ο

ανάδοχος, (π.χ. έστω η ομάδα 1 έχει αξία προϋπολογισμού 45.316,33€ και ο ανάδοχος προσφέρει

συνολικά 40.000,00€. Ή διαφορά 45.316,33-40.000,00 ισούται με 5.316,33€. Το ποσό των

5.316,33€ ως ποσοστό έκπτωσης στην αξία του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 11,7316% ).

β)  Ή τιμή επί της  οποίας  θα εφαρμόζεται  η  παραπάνω έκπτωση θα είναι  η  μικρότερη μεταξύ της τιμής
καταλόγου του ανάδοχου και της μέσης τιμής έτσι όπως αυτή προκύπτει από το μέσο όρο των τιμών  των
καταλόγων του συνόλου των συμμετεχόντων που κατέθεσαν προσφορά, προκειμένου να προκύψει η τιμή
τιμολόγησης του υλικού.(β-{β*α}= τελική τιμή) 

Περίπτωση 2η

Γ  ια τα είδη που δεν περιγράφονται ούτε στον προϋπολογισμό της μελέτης αλλά και ούτε στον   κατάλογο του  
αναδόχου θα εφαρμόζεται έκπτωση 15% επί της τιμής καταλόγου της   αντιπροσωπίας της κατασκευάστριας  
του οχήματος εταιρίας.   Ή επίσημη τιμή καταλόγου θα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο      

4.3.7. Οι ποσότητες των περιγραφόμενων ειδών της μελέτης, κατά την εκτέλεση της προμήθειας μπορεί να
μεταβάλλονται  ανά  ομάδα  ή  και  ανά  σύμβαση  ακόμη  και  με  είδη  που  είναι  εκτός  περιγραφών  του
προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς να  αυξάνεται το ποσό της αξίας της  σύμβασης που θα συναφθεί με τον
ανάδοχο.

4.3.8. Ή εκάστοτε τμηματική παράδοση  είτε επισκευής είτε συντήρησης είτε αντικατάστασης εφόσον περιέχει
υλικά των ομάδων 1 έως 7Α θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του ανάδοχου στην οποία θα αναφέρεται
ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν:
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1.Είναι πιστοποιημένα τουλάχιστον κατά ISO 9001/2008  

2.Είναι πιστοποιημένα  κατά CE ( όταν πρόκειται για ηλεκτρολογικά μέρη ,ομάδες 1 έως 6) 

3.Διαθέτουν Δήλωση συμμόρφωσης  σύμφωνα με την 1400/2002 ή 461/2010 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εφόσον τα προσφερόμενα υλικά είναι εφάμιλλα(αφορά μόνο τις ομάδες 1 έως 6).

Σε περίπτωση που προσφέρονται  γνήσια ανταλλακτικά ( αφορά μόνο τις ομάδες 1 έως 6) θα καταθέτουν
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι τα χρησιμοποιηθέντα  υλικά είναι  της κατασκευάστριας του
οχήματος εταιρίας ή της υπερκατασκευής. 

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Θέρμης διατηρεί το δικαίωμα καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης ,μαζί με τις τυχόν
παρατάσεις αυτής και του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας να απαιτεί από τον ανάδοχο την προσκόμιση
οποιουδήποτε  εγγράφου  για  το  οποίο  ο  ανάδοχος  καταθέτει  Υπεύθυνη  Δήλωση  σύμφωνα  με  τα
προαναφερόμενα.

Τυχόν άρνησης προσκόμισης των εγγράφων αυτών καθιστά τον ανάδοχο έκπτωτο.

Ο χρόνος προσκόμισης των εγγράφων καθορίζεται από την καθ ύλη αρμόδια υπηρεσία.

4.3.9. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και της δαπάνης που αναγράφονται
στον προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων, ο πάροχος
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.

4.3.10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και τις εργασίες
τοποθέτησης αυτών εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης έγκρισης της
Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων & Οχημάτων του Δήμου, εκτός και αν αποδεδειγμένα από τη
φύση της βλάβης θα απαιτείται περισσότερος χρόνος και εφόσον συναινεί και η προαναφερόμενη Επιτροπή ή
αποδεδειγμένα  απαιτείται  περισσότερος  χρόνος  για  την  προμήθεια  των  υλικών  -  ανταλλακτικών  που
απαιτούνται για την επισκευή ή συντήρηση.  

4.3.11. Ισχύουν λοιποί όροι  που περιγράφονται στην μελέτη με α/α  07/2018

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Ή τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν  στην  εκτέλεση αυτής,  εφόσον είναι  γνωστά τη συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.   Επιπλέον,
υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  αναθέτουσα  αρχή κάθε  αλλαγή  των πληροφοριών  αυτών,  κατά  τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,  προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας..  Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  με
υπεργολάβο/  υπεργολάβους της σύμβασης,  αυτός υποχρεούται  σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή  εκτέλεση  του  τμήματος/  των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Ή αναθέτουσα αρχή επαληθεύει  τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
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μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Ή σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Ο δήμος Θέρμης έχει δικαίωμα παράτασης της σύμβασης  χωρίς δικαίωμα αντίρρησης του αναδόχου για
χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από την λήξη της σύμβασης.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β)  ο  ανάδοχος,  κατά το χρόνο της ανάθεσης  της σύμβασης,  τελούσε σε μια  από τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1.  Ή πληρωμή θα γίνεται  μετά τη λήψη του σχετικού παραστατικού δαπάνης και την έκδοση του
σχετικού  πρωτοκόλλου  παραλαβής.  Όλα  τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  ελέγχονται  από  την  αρμόδια
υπηρεσία του δήμου.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει  από το δήμο εντός  τριάντα (30) ημερών  μετά την υποβολή των
σχετικών παραστατικών δαπάνης  από αυτόν. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Στη συμβατική αξία  , εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον
ανάδοχο:

α) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος  σε ποσοστό 4% ή 8%

β)0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

γ) 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

δ) Ή δαπάνη δημοσίευσης ,αρχικής ή και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης σε

εφημερίδες  βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46

του Ν.3801/2009) και εγκύκλιος 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών

«Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ' Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες

δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α'βαθμ.».Το κόστος δημοσίευσης

που βαρύνει τον ανάδοχο υπολογίζεται περί τα 750,00€ ανά δημοσίευση διαγωνισμού.

ε) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί με νόμο μέχρι το πέρας   των πληρωμών των σχετικών

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκ-
πτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβα-
τικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμ-
φωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης
της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται , μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων  η  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
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5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμ-
βασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας  των τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης έγκρισης της Επιτρο-
πής Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων & Οχημάτων του Δήμου,  επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5%
επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες πα-
ρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση
ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2  (Κήρυξη οικονομικού  φορέα εκπτώτου -  Κυρώσεις),  6.1.  (Χρόνος  παράδοσης  υλικών),  6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει  το αρ-
μόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παρα-
γράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου.

Ή εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Ή παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  καθ’
ύλην αρμόδια υπηρεσία   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. 

6.1.2. Ή αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της  να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση  δύνανται να ορίζονται και
άλλοι  υπάλληλοι  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  ή  των εξυπηρετούμενων  από την  σύμβαση  φορέων,  στους
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση
ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.2 Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Ή διάρκεια της Σύμβασης θα έχει ισχύ για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή αυτής και μέχρι
την 31/12/2020

Οι επιμέρους παραδόσεις ορίζονται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από  τη λήψη της σχετικής έγγραφης
έγκρισης της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων & Οχημάτων του Δήμου

6.2.2. Ή  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της,  σε  αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις  που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα  αρχή  τα  παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος   Αν  οι  υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.2.3. Ο δήμος Θέρμης έχει δικαίωμα παράτασης της σύμβασης  χωρίς δικαίωμα αντίρρησης του αναδόχου
για χρονικό διάστημα έως και έξι μηνών από την λήξη της σύμβασης.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Ή  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  και  των  υλικών   γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με
τα αναλυτικώς αναφερόμενα  στη μελέτη με α/α 07/2018.

Ή παραλαβή των κάθε φορά εκτελεσθέντων εργασιών επισκευής ,συντήρησης ή και αντικατάστασης
θα γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από  την εκτέλεση αυτών. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος , μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο
ανάδοχος.
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Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα υλικά δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους  όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής  παραλαβής,  που  αναφέρει  τις
παρεκκλίσεις  που διαπιστώθηκαν από τους  όρους της σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες
παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλότητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν  λόγω  παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται  να  προβεί  στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και  παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών  από την  ημερομηνία  υποβολής  του  και  δεν  ληφθεί  σχετική  απόφαση  για  την  έγκριση  ή  την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι  προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές  επιστολές  καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας δεν
επιστρέφεται  πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων. 

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και των υλικών ,
με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  μπορεί  να  εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή και υλικών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται
μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας,
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο  ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  ή/και  τα παραδοτέα που  απορρίφθηκαν  μέσα  στην
προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Σε περίπτωση που απαιτηθούν εργαστηριακές εξετάσεις για τα παραδοτέα της σύμβασης  ,το κόστος
αυτών βαρύνει τον ανάδοχο.

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας και εργασιών

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας και διατήρησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και ξεκινά

από την επομένη της σύνταξης του εκάστοτε πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και αφορά το σύνολο των
ομάδων . Ο χρόνος εγγύησης αφορά τόσο τα ανταλλακτικά όσο και τις εργασίες.

Κατά  την  περίοδο  της  εγγυημένης  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  ευθύνεται  για  την  καλή  λειτουργία  του
αντικειμένου της προμήθειας και των εργασιών. 
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Εάν  εντός  του  χρόνου  εγγυημένης  λειτουργίας  παρουσιαστεί  έλλειψη  συμφωνηθείσης  ιδιότητας  ή
ελαττώματα ή ακαταλληλότητα υλικού ή εργασίων ,ο Δήμος δικαιούται να ζητήσει την αποκατάσταση
της ελαττωματικής  συντήρησης ή επισκευής ή αντικατάστασης.
Για  την  παρακολούθηση  της  εκπλήρωσης  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  του  αναδόχου  η  επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας,
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 

Ο Δήμαρχος Θέρμης 

Παπαδόπουλος Θεόδωρος
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ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα αναφερόμενα στη μελέτη με α/α 07/2018

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα αναφερόμενα στη μελέτη με α/α 07/2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Τα αναφερόμενα στη μελέτη με α/α 07/2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη

διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο

μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεσηότι

έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. Παρατίθεται η σχετική

ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αριθμός της προκήρυξης

42564/16-11-2018

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:

2018/S173271

URL της ΕΕ

Εθνική επίσημη εφημερίδα
-

Εάν  δεν  έχει  δημοσιευθεί  προκήρυξη  διαγωνισμού  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της  Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί,η

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι

δυνατή  η  αδιαμφισβήτητη  ταυτοποίηση  της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης  (π.χ.  παραπομπή  σε

δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητατουαγοραστή Επίσημη

ΔΉΜΟΣ ΘΕΡΜΉΣ

Χώρα:

Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης   συμβάσεων Είδοςδιαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία

Τίτλος:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ &ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020

Σύντομη περιγραφή:
-Ή παρούσα σύμβαση γίνεται προκειμένου ο Δήμος να αναθέσει σε κατάλληλο ή κατάλληλα γενικά

συνεργεία αυτοκινήτων (μηχανικού, ηλεκτρολόγου, φρένων, ψυκτικού κ.α.)  την επισκευή βλαβών

λειτουργίας  όλων  των  οχημάτων  (επιβατικά,  απορριμματοφόρα,  καλαθοφόρο,  λεωφορεία  κλπ),
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μηχανημάτων  έργου(σάρωθρα,εκσκαφείς-φορτωτές,πολυμηχανήματακ.λπ.)καιΑγροτικών  Μηχανημάτων

(Τρακτέρ κ.λπ.). Ή συντήρηση και επισκευή των ανωτέρω οχημάτων / μηχανημάτων έργου / αγροτικών

μηχανημάτων περιλαμβάνειτην προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών με τις απαιτούμενες εργασίες

τοποθέτησης αυτών.

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα

αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):42564/16-11-2018

-
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Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τονοικονομικόφορέα Επωνυμία:

-
Οδός και αριθμός:

-

Ταχ. κωδ.:

-

Πόλη:

-

Χώρα:

---

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

-

Ήλ. ταχ/μείο:

-

Τηλέφωνο:

-

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
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-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:

-

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και

υπάρχει

-

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;

Ναι

Όχι

Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ᾽  αποκλειστικότητα:  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  προστατευόμενο

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»

ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Ναι

Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;

-

Εφόσον  απαιτείται,  ορίστε  την  κατηγορία  ή  τις  κατηγορίες  στις  οποίες  ανήκουν  οι  ενδιαφερόμενοι

εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία

-

Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  εγγεγραμμένος  σε  επίσημο  κατάλογο  εγκεκριμένων

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

❍ Ναι
❍ Όχι
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Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της  παρούσας  ενότητας,  στην  ενότητα

Βκαι,όπουαπαιτείται,στηνενότηταΓτουπαρόντοςμέρους,συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε

κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέροςVI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

-

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
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-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση,

την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:

-

δ) Ή εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Ναι

Όχι

Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις  πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος  IV,  ενότητες  Α,  Β,  Γ,  ή  Δ  κατά

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείταιστη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα τηςπρομήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι  σε θέση να προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή

στον  αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας,  μέσω  πρόσβασης  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  σε

οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεταιαυτή δωρεάν;

Ναι

Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:

-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;

Ναι

Όχι

Μεριμνήστε  για  την  υποβολή  χωριστού  εντύπου  ΕΕΕΠ  από  τουςάλλους  εμπλεκόμενους

οικονομικούςφορείς.
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α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα

καθήκοντα …):

-
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς  φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη  διαδικασία

προμήθειας:

64





γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:

-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός φορέας επιθυμεί

να υποβάλει προσφορά:

-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1

Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπουή των προσώπων που είναι

εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας

σύναψηςσύμβασης:

Όνομα

-

Επώνυμο

-

Ήμερομηνία γέννησης

-
Τόπος γέννησης

-

Οδός και αριθμός:

-
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Ταχ. κωδ.:

-

Πόλη:

-

Χώρα:

---

Ήλ. ταχ/μείο:

-

Τηλέφωνο:

-

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων

δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την 

έκταση, τον σκοπό …):

-

Γ:  Πληροροφίες  σχετικά  με  τη  στήριξη  στις  ικανότητες  άλλωνοντοτήτωνΟ  οικονομικός

φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα

κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος  IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες

που καθορίζονται στο μέρος Vκατωτέρω;

❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, 

καθώςκαιτομέροςΙΙΙ,γιακάθεμίααπότιςσχετικέςοντότητες,δεόντως συμπληρωμένα και 

υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει 

επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα 

στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο 

τηςποιότητας

και,ότανπρόκειταιγιαδημόσιεςσυμβάσειςέργων,τοτεχνικόπροσωπικόή

τιςτεχνικέςυπηρεσίεςπουοοικονομικόςφορέαςμπορείνακαλέσειγιατην εκτέλεση τωνεργασιών.

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο

οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV

και V για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες.

• (Τοτμήμασυμπληρώνεταιμόνοανοιπληροροφίεςαυτέςζητούνταιρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτονταφορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

❍ Ναι
❍ ΌχιΕάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων:

-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες 

επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και 
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ΒτουπαρόντοςμέρουςκαισύμφωναμετομέροςIIIγιακάθευπεργολάβο(ή 

κατηγορίαυπεργολάβων).
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται μεποινικέςκαταδίκες Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας

2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοιαποκλεισμού

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει  τελεσίδικη  απόφαση  εις  βάρος  του  ίδιου  του  οικονομικού  φορέα  ή  οποιουδήποτε

προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική

οργάνωση με καταδικαστική

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου,  της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-

Αιτιολογία
-

Ο οποίος έχεικαταδικαστεί

-

Εφόσον  καθορίζεται  απευθείας  στην  καταδικαστική  απόφαση,διάρκεια  της

περιόδουαποκλεισμού.-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι

Σελίδα 69





URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Διαφθορά

Υπάρχει  τελεσίδικη  απόφαση  εις  βάρος  του  ίδιου  του  οικονομικού  φορέα  ή  οποιουδήποτε

προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη

κατά  το  μέγιστο  ή  στην  οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος  αποκλεισμού  που  εξακολουθεί  να

ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C

195  της  25.6.1997,  σ.  1  και  στο άρθρο 2  παράγραφος  1  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ του

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ  L

192 της 31.7.2003,

σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο

της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα.

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης-

Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχεικαταδικαστεί

-

Εφόσον  καθορίζεται  απευθείας  στην  καταδικαστική  απόφαση,διάρκεια  της

περιόδουαποκλεισμού.

-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Απάτη

Υπάρχει  τελεσίδικη  απόφαση  εις  βάρος  του  ίδιου  του  οικονομικού  φορέα  ή  οποιουδήποτε

προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει

εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό  για  απάτη  με  καταδικαστική

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί

απευθείας

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί  να ισχύει;  Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης

σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της

27.11.1995, σ. 48).

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ ΌχιΉμερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία
-

Ο οποίος έχεικαταδικαστεί

-

Εφόσον  καθορίζεται  απευθείας  στην  καταδικαστική  απόφαση,διάρκεια  της

περιόδουαποκλεισμού.

-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Σελίδα 71





Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα μετρομοκρατικές δραστηριότητες

Υπάρχει  τελεσίδικη  απόφαση  εις  βάρος  του  ίδιου  του  οικονομικού  φορέα  ή  οποιουδήποτε

προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή

εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες  με  καταδικαστική  απόφαση  η

οποίαέχει

εκδοθείπριναπόπέντεέτηκατάτομέγιστοήστηνοποίαέχειοριστείαπευθείας  περίοδος  αποκλεισμού  που

εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται σταάρθρα

1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για

τηνκαταπολέμησητηςτρομοκρατίας(ΕΕL164της22.6.2002,σ.3).Αυτόςολόγος  αποκλεισμού

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο

άρθρο 4 της εν λόγωαπόφασης-πλαίσιο.

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-

Αιτιολογία
-

Ο οποίος έχεικαταδικαστεί

-

Εφόσον  καθορίζεται  απευθείας  στην  καταδικαστική  απόφαση,διάρκεια  της

περιόδουαποκλεισμού.

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Υπάρχει  τελεσίδικη  απόφαση  εις  βάρος  του  ίδιου  του  οικονομικού  φορέα  ή  οποιουδήποτε

προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει

εξουσία εκπροσώπησης,  λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από

παράνομες  δραστηριότητες  ήχρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  με  καταδικαστική  απόφαση  η

οποία έχει  εκδοθεί  πριν  από πέντε έτη κατά το μέγιστο  ή στην οποία έχει  οριστεί  απευθείας

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο

1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου

2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L

309 της 25.11.2005, σ.15).

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-

Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχεικαταδικαστεί

-
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Εφόσον  καθορίζεται  απευθείας  στην  καταδικαστική  απόφαση,διάρκεια  της

περιόδουαποκλεισμού.

-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι  οι  πληροφορίες  αυτές  διαθέσιμες  δωρεάν  για  τις  αρχές  από  τηβάση

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

ΕκδότηςΠαιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει  τελεσίδικη  απόφαση  εις  βάρος  του  ίδιου  του  οικονομικού  φορέα  ή  οποιουδήποτε

προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με καταδικαστική απόφαση

η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος

αποκλεισμού  που  εξακολουθεί  να  ισχύει;  Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του

Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  της  5ης  Απριλίου  2011,  για  την  πρόληψη  και  την

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και  για την προστασία των θυμάτων της,  καθώς και  για την

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-

Αιτιολογία
-

Ο οποίος έχεικαταδικαστεί

-
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης

Εφόσον  καθορίζεται  απευθείας  στην  καταδικαστική  απόφαση,διάρκεια  της

περιόδουαποκλεισμού.

-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι  οι  πληροφορίες  αυτές  διαθέσιμες  δωρεάν  για  τις  αρχές  από  τηβάση

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι

URLΚωδικός
-

Εκδότης
-

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται  οι  ακόλουθοι

λόγοι αποκλεισμού

Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα

στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα

φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος

---

Ενεχόμενο ποσό

-

---
Ή παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση;

❍ Ναι
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❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση

είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

❍ Ναι
❍ Όχι

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.

-

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  η

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού

-

Περιγράψτε  ποιά  μέσα  χρησιμοποιήθηκανΟ  οικονομικός  φορέας  έχει  εκπληρώσει  τις
υποχρεώσεις  του,  είτε  καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής
ασφάλισης  που  οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των
δεδουλευμένων  τόκων  ή  των
προστίμων,είτευπαγόμενοςσεδεσμευτικόδιακανονισμόγιατηνκαταβολήτους;

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι  οι  πληροφορίες  αυτές  διαθέσιμες  δωρεάν  για  τις  αρχές  από  τηβάση

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Παραβίασε  ο  οικονομικός  φορέας  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  καταβολή  εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
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Οικεία χώρα ή κράτος μέλος

---

Ενεχόμενο ποσό

-
---

Ή παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση;

❍ Ναι
❍ ΌχιΕάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω 

απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

❍ Ναι
❍ Όχι

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  η

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού

-

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν

-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις

εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων,είτευπαγόμενοςσεδεσμευτικόδιακανονισμόγιατηνκαταβολήτους;

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Είναι  οι  πληροφορίες  αυτές  διαθέσιμες  δωρεάν  για  τις  αρχές  από  τηβάση

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή

επαγγελματικό παράπτωμα

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται  οι  ακόλουθοι

λόγοι αποκλεισμού

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίουΟ οικονομικός φορέας 
έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως 
αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει,  εν  γνώσει  του,  παραβιάσει  τις  υποχρεώσεις  του  στον  τομέα  του

κοινωνικού  δικαίου;  Όπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της

παρούσαςπρομήθειαςστοεθνικόδίκαιο,στησχετικήπροκήρυξηήσταέγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18

παράγραφος 2 της οδηγίας2014/24/ΕΕ.

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του εργατικού

δικαίου;  Όπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της

παρούσαςπρομήθειαςστοεθνικόδίκαιο,στησχετικήπροκήρυξηήσταέγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18

παράγραφος 2 της οδηγίας2014/24/ΕΕ.
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Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ ΌχιΠαρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Πτώχευση

Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους  οποίους,  ωστόσο,  μπορείτε  να  εκτελέσετε  τη

σύμβαση.  Οι  πληροφορίες  αυτές  δεν  είναι  απαραίτητο  να  παρασχεθούν  εάν  ο

αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου 

χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι  οι  πληροφορίες  αυτές  διαθέσιμες  δωρεάν  για  τις  αρχές  από  τη  βάση

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Αφερεγγυότητα

Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων;

Ή απάντησή σας
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❍ ΝαιΌχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους  οποίους,  ωστόσο,  μπορείτε  να  εκτελέσετε  τη

σύμβαση.  Οι  πληροφορίες  αυτές  δεν  είναι  απαραίτητο  να  παρασχεθούν  εάν  ο

αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου 

χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι  οι  πληροφορίες  αυτές  διαθέσιμες  δωρεάν  για  τις  αρχές  από  τη  βάση

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Διακανονισμός με τους πιστωτές

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους  οποίους,  ωστόσο,  μπορείτε  να  εκτελέσετε  τη

σύμβαση.  Οι  πληροφορίες  αυτές  δεν  είναι  απαραίτητο  να  παρασχεθούν  εάν  ο

αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου 

χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
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❍ Ναι
❍ Όχι

URL

-

Κωδικός
-

Εκδότης

-

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίαςΒρίσκεται ο οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους  οποίους,  ωστόσο,  μπορείτε  να  εκτελέσετε  τη

σύμβαση.  Οι  πληροφορίες  αυτές  δεν  είναι  απαραίτητο  να  παρασχεθούν  εάν  ο

αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου 

χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-Περιουσιακά  στοιχεία  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστήΕίναι  τα  περιουσιακά
στοιχεία  του  οικονομικού  φορέα  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από
δικαστήριο;

Ή απάντησή σας
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❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους  οποίους,  ωστόσο,  μπορείτε  να  εκτελέσετε  τη

σύμβαση.  Οι  πληροφορίες  αυτές  δεν  είναι  απαραίτητο  να  παρασχεθούν  εάν  ο

αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου 

χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση

του ανταγωνισμού;

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ ΝαιΌχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-
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Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα;  Κατά  περίπτωση,  βλέπε

ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας.

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Σύγκρουση  συμφερόντων  λόγω  της  συμμετοχής  του  στη  διαδικασία  σύναψης  της

σύμβασης

Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται από την εθνική

νομοθεσία,  τη  σχετική  προκήρυξη  ή  στα  έγγραφα  της  προμήθειας,  λόγω  της  συμμετοχής  του  στη

διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Άμεση  ή  έμμεση  συμμετοχή  στην  κατάρτιση  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης

σύμβασης

Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα

αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας

σύναψης σύμβασης;

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης

σύμβασης  με  αναθέτουσα  αρχή  ή  προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης,  πρόωρη  καταγγελία  της

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Ή απάντησή σας
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❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων

εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας

Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή ή

τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας

αρχής ή του αναθέτοντος  φορέα,  να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που ενδέχεται  να του

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοιαποκλεισμού Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται
στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται  να προβλέπονται  από την εθνική νομοθεσία του κράτους

μέλους  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του  αναθέτοντα  φορέα.  Ισχύουν  οι  αμιγώς  εθνικοί  λόγοι

αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Σελίδα 85





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α:Καταλληλότητα Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα

κριτήριαεπιλογής

Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του,

όπως περιγράφεται στο παράρτημα  XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ·  οι  οικονομικοί  φορείς από ορισμένα

κράτη  μέλη  μπορεί  να  οφείλουν  να  συμμορφώνονται  με  άλλες  απαιτήσεις  που  καθορίζονται  στο

παράρτημα αυτό.

Ή απάντησή σας

❍ Ναι❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης
-

Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο

Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως

περιγράφεται στο παράρτημα  XI της οδηγίας 2014/24/ ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη

μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα

αυτό.

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
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URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: χρειάζεται ειδική έγκριση

Χρειάζεται ειδική έγκριση για να μπορεί ο οικονομικός φορέας να παράσχει την σχετική υπηρεσία στη

χώρα εγκατάστασής του;

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Γ: Τεχνική καιεπαγγελματικήικανότητα Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ

ορίζονται τα ακόλουθα κριτήριαεπιλογής

Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς ποιοτικού ελέγχου
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τους ακόλουθους

τεχνικούς  φορείς,  ιδίως  τους  υπεύθυνους  για  τον  έλεγχο  της  ποιότητας:  Όσον  αφορά  το  τεχνικό

προσωπικό ή τους τεχνικούς φορείς που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα,

αλλά στων  οποίων τις  ικανότητες  στηρίζεται  ο  οικονομικός  φορέας,  όπως καθορίζεται  στο  μέρος  II,

ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΠ.

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Αποδοχή ελέγχωνΓια σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται ή, κατ’ εξαίρεση, για
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις

τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης

και  έρευνας  που αυτός διαθέτει  καθώς και  τα μέτρα που λαμβάνει  για τον έλεγχο της ποιότητας;  Ο

έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συγκατατεθεί, εξ ονόματός

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος

υπηρεσιών.

Επιτρέπετε ελέγχους;

❍ Ναι
❍ Όχι

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων

Ο πάροχος της υπηρεσίας ή ο ίδιος ο ανάδοχος και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στη

σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης) το διευθυντικό του προσωπικό διαθέτει τα

παρακάτω εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα του.

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-
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Εκδότης

-

Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός

Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθαμηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της

σύμβασης:

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι

URL

-

Κωδικός
-

Εκδότης

-

Ποσοστό υπεργολαβίας

Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,  ενδεχομένως,  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή

υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση

του  εν  λόγω  τμήματος,  τότε  θα

πρέπεινασυμπληρωθείχωριστόΕΕΕΠγιατουςσχετικούςυπεργολάβους,βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Για  τις  συμβάσεις  προμηθειών:  δείγματα,  περιγραφή  ή  φωτογραφίες  χωρίς

πιστοποίηση γνησιότητας

Για  τις  συμβάσεις  δημόσιων  προμηθειών:  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  παράσχει  τα  απαιτούμενα

δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται

να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας.

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι

URL

-

Κωδικός-

Εκδότης

-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με πιστοποίηση

γνησιότητας

Για  τις  συμβάσεις  δημόσιων  προμηθειών:  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  παράσχει

τααπαιτούμεναδείγματα,περιγραφέςήφωτογραφίεςτωνπροϊόντωνπουθα  προμηθεύσει,  καθώς  και

πιστοποιητικά γνησιότητας όπουχρειάζεται.

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύματα ελέγχου της ποιότητας

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από

επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου  ποιότητας  ή  υπηρεσίες  αναγνωρισμένων  ικανοτήτων,  με  τα  οποία

βεβαιώνεται  η  καταλληλότητα  των  προϊόντων,  επαληθευόμενη  με  παραπομπές  στις  τεχνικές

προδιαγραφές  ή σε πρότυπα,  και  τα οποία ορίζονται  στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της

προμήθειας;

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής

διαχείρισης

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν

να προσκομιστούν:

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι

URL

-

Κωδικός
-

Εκδότης

-

Στο άρθρο 62 παράγραφος 2  της  οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται  τα  ακόλουθα

κριτήρια επιλογής

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης της 

ποιότητας

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να  προσκομίσει  πιστοποιητικά  που  έχουν  εκδοθεί  από

ανεξάρτητους  οργανισμούς  που  βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  συμμορφώνεται  με  τα

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα

με ειδικές ανάγκες;

Ή απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων

κράτους μέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι

URL

-
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Κωδικός

-Εκδότης

-
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Λήξη

Μέρος VΙ:Τελικέςδηλώσεις Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα

μέρη  II έως  V ανωτέρω  είναι  ακριβή  και  ορθά  και  ότι  έχω  πλήρη  επίγνωση  των  συνεπειών  σε

περίπτωση σοβαρών ψευδώνδηλώσεων.

Ο  οικονομικός  φορέας,  δηλώνω  επισήμως  ότι  είμαι  σε  θέση,  κατόπιν  αιτήματος  και  χωρίς

καθυστέρηση,  να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων

που αναφέρονται, εκτός εάν:

α)  Ή  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  έχει  τη  δυνατότητα  να  λάβει  τα  σχετικά

δικαιολογητικά  απευθείας  με  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε  κράτος

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις

απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακήδιεύθυνση,αρχήήφορέαέκδοσης,επακριβήστοιχείααναφοράς

των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχήή

στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση

πρόσβασης ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59

παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων

φορέας έχουν ήδηστην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο  οικονομικός  φορέας  δίδει  επισήμως  τη  συγκατάθεσή  του  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  τον

αναθέτοντα  φορέα,  όπως  καθορίζεται  στο  μέρος  Ι,  προκειμένου  να  αποκτήσει  πρόσβαση  σε

δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  που  έχουν  υποβληθεί  στο  μέρος  ΙΙΙ  και  το  μέρος  IV του

παρόντος  Ευρωπαϊκού  Ενιαίου  Εγγράφου  Προμήθειας  για  τους  σκοπούς  της  διαδικασίας

σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι.

Ήμερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία

-

Τόπος

-

Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Τα αναφερόμενα στη μελέτη με α/α 07/2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  V  –   ΜΕΛΕΤΗ  ΜΕ  Α/Α  07/2018  Δ/ΝΣΗΣ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  &
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σελίδα 93





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      7 /2018

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.505.469,38 ευρώ.

Φ.Π.Α. 24%:    361.312,66 ευρώ.

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:   1.866.782,04 ευρώ.

ΘΕΡΜΗ
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                ΜΕΛΕΤΗ

               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  2018-2019-2020.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                          ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ &

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ          ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ          ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ   

                                                                         2018-2019-2020

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      7/2018

                                                                       ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΚΘΕΣΉ

Η παρούσα μελέτη  συντάσσεται  προκειμένου ο Δήμος να  αναθέσει  σε  κατάλληλο ή κατάλληλα γενικά
συνεργεία  αυτοκινήτων  (μηχανικού,  ηλεκτρολόγου,  φρένων,  ψυκτικού  κ.α.)   την  επισκευή  βλαβών
λειτουργίας  όλων  των  οχημάτων  (επιβατικά,  απορριμματοφόρα,  καλαθοφόρο,  λεωφορεία  κλπ),
μηχανημάτων  έργου  (σάρωθρα,  εκσκαφείς  -φορτωτές,  πολυμηχανήματα  κ.λπ.)  και  Αγροτικών
Μηχανημάτων (Τρακτέρ κ.λπ.). 

Η  συντήρηση  και  επισκευή  των  ανωτέρω   οχημάτων  /  μηχανημάτων  έργου  /  αγροτικών  μηχανημάτων
περιλαμβάνει  την  προμήθεια  των  αναγκαίων  ανταλλακτικών  με  τις  απαιτούμενες  εργασίες  τοποθέτησης
αυτών.

Η παρούσα μελέτη αφορά όλα τα οχήματα, μηχανήματα έργου και αγροτικά μηχανήματα του Δήμου, τα
οποία παρατίθενται στη συνέχεια αναλυτικά σε πίνακα, καθώς επίσης και όσα τυχόν οχήματα - μηχανήματα
έργου - αγροτικά μηχανήματα προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης που
θα συναφθεί, με βάση την παρούσα μελέτη.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των :  1.866.782,04 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Η ανάθεση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της και έως την 31-12-2020 με δυνατότητα επέκτασης αυτής
κατά έξι (6) μήνες μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους
Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2018, 2019 και  2020, όπως περιγράφονται στον
παρακάτω πίνακα.

Αναλυτικότερα:

CPV   ανταλλακτικών.  

34913000-0  (Διάφορα ανταλλακτικά).

34350000-5  (Ελαστικά ελαφριάς και βαρέας χρήσεως).

CPV   εργασιών  : 

50110000-9  (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και  

                       παρεπόμενου εξοπλισμού).       

50116500-6  (Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών). 
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2018 2019 2020

ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΔΙΟΙΚΉΤΙΚΕΣ

10.6263.001  (Εργασίες).
(CPV 50110000-9)  

 5.000,00 €  5.106,00 €  3.106,00 €

10.6671.001
(Ανταλλακτικά).
(CPV 34913000-0)  

       5.000,00 €
 5.106,00 €  5.106,00 €

10.6671.002  (Ελαστικά).
(CPV 34350000-5)  

         2.000,00 €  5.841,70 €  5.841,70 €

10.6263.005  (Επισκευή
ελαστικών).         (CPV
50116500-6)  

     0  1.500,80 €  1.500,80 €

ΥΠΉΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΉΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

15.6263.001
(Εργασίες).
(CPV50110000-9)  

18.000,00 € 11.256,00 € 11.256,00 €

15.6671.001
(Ανταλλακτικά).
(CPV 34913000-0)  

        17.000,00 €
10.000,00 € 10.000,00 €

15.6671.002
(Ελαστικά).
(CPV 34350000-5)  

0
11.234,40 €           11.234,40 €

ΥΠΉΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΉΤΑΣ

20.6263.001
(Εργασίες).
(CPV 50110000-9)  

      23.120,00 €      108.624,00 €      96.624,00 €

20.6671.001
(Ανταλλακτικά).
(CPV 34913000-0)  

  7.100,00 €     350.575,74 €     350.575,74 €  

20.6671.002
(Ελαστικά).
(CPV 34350000-5)  

        5.480.00 € 68.497,96 €           75.017,96 €

20.6263.005
(Επισκευή
ελαστικών).        (CPV
50116500-6)  

              0   6.348,80 €             6.348,80 €

20.6264.001  (Λοιπές
συντ.  &  επισκευές
μηχανημάτων).

        8.000,00 €               0                    0

20.6672.002
(Ελαστικά  Μ.Ε.)
(CPV 34350000-5)  

        8.000,00 €         4.833,76 €             4.833,76 €

20.6672.001
(Διάφορα
ανταλλακτικά λοιπών
μηχαν.)     

 
(CPV 34913000-0)

        8.000,00 €         4.964,12 €             4.964,12 €

ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΉΡΕΣΙΑ

30.6263.001
(Εργασίες).
(CPV 50110000-9)  

20.000,00 € 32.123,82 € 32.123,82 €

30.6671.001
(Ανταλλακτικά).
(CPV 34913000-0)  

        12.000,00 € 38.813,05 € 38.813,05 €
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30.6671.002
(Ελαστικά).
(CPV 34350000-5)  

          3.000,00 € 21.960,80 € 21.960,80 €

30.6672.001
(Ανταλλακτικά  Μ.Ε.).
(CPV 34913000-0)  

        13.000,00 € 45.179,93 € 45.179,93 €

30.6672.002
(Ελαστικά  Μ.Ε.).
(CPV 34350000-5)  

     0 21.824,00 € 21.824,00 €

30.6263.005
(  Επισκευή
ελαστικών).       (CPV
50116500-6)  

     0   1.500,00 €   1.500,00 €

30.6264.001  (Λοιπές
συντ.  &  επισκευές
μηχανημάτων).      

 
(CPV 50110000-9)  

      79.748,24 € 0          0

ΥΠΉΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

35.6263.001
(Εργασίες).
(CPV 50110000-9)  

 0 14.434,00 € 14.434,00 €

35.6671.001
(Ανταλλακτικά).
(CPV 34913000-0)  

 0 0          0

35.6671.002
(Ελαστικά).
(CPV 34350000-5)  

         1.000,00 €   2.332,16 €   2.332,16 €

35.6672.001
(Ανταλλακτικά  Μ.Ε.).
(CPV 34913000-0)  

       13.000,00 € 39.853,86 € 39.853,86 €

35.6672.002
(Ελαστικά  Μ.Ε.).
(CPV 34350000-5)  

                 0      496,00 €      496,00 €

ΣΥΝΟΛΑ.    248.448,24 €     812.406,90 €           805.926,90 €

                                                                                                                                      

            

                     

            Θ έ ρ μ η ,  2 0 / 0 9 / 2 0 1 8

                    Ο  Σ υν τ ά ξ α ς .

                Ε Λ Ε Γ Χ Θ Η Κ Ε

            Θ έ ρ μ η ,  2 0 / 0 9 / 2 0 1 8

            Ο  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ

                Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

           Θ έ ρ μ η ,  2 0 / 0 9 / 2 0 1 8

     Η  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Η  Τ Η Σ  Δ / ΝΣ Η Σ

  Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  &  Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η Σ

          Λ Α Μ Π Ο Υ Ρ Α Σ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ

      Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν  Τ . Ε .

           Π Ο Λ Υ Ζ ΟΣ  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ
Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Π . Ε .

          Ν Α Σ Ι Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Ν Α

        Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ  Μ ΗΧ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Τ . Ε .
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                           ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ &

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ          ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ          ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ   

                                                                         2018-2019-2020

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      7/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος έχει στην κατοχή του ενενήντα ένα (91) συνολικά αυτοκίνητα, μηχανήματα έργου και αγροτικά
μηχανήματα, διαφόρων εργοστασίων κατασκευής και για την τακτική και έκτακτη συντήρηση και επισκευή
τους απαιτείται  συνεργείο ειδικότητας μηχανικού,  ηλεκτρολόγου,  φρένων, ταχογράφων, υπερκατασκευών
κ.α. με την απαραίτητη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία.

Αναλυτικός κατάλογος των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου επισυνάπτεται στη συνέχεια.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

Α) Μεταφορικά Μέσα.

Α/Α ΟΧΉΜΑ. ΕΙΔΟΣ. ΤΥΠΟΣ. ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΉΜΑΤΟΣ.

1 ΚΉΉ 3500 SKODA FABIA TMBJC25J1B3009459 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

2 ΚΉΉ 3501 SKODA FABIA TMBJC25JXB3009363 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

3 ΚΉΉ 3502 SKODA FABIA TMBJC25J1B3009896 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

4 ΚΉΉ 3503 SKODA FABIA TMBJC25J5B3009738 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

5 ΚΉΉ 3504 SKODA FABIA TMBJC25J2B3008708 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

6 ΚΉΉ 2106 CITROEN C3 VF7FCHFXC28986577 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

7 ΚΉΉ 3514 VOLKSWAGEN GOLF WVWZZZ1JZ1W113444 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

8 ΚΉΙ 4683 MITSUBISHI CARISMA XMCSNDA6A3F001798 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

9 ΚΉΙ 4685 MITSUBISHI CARISMA XMCSNDA6A3F001796 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

10 ΚΉΙ 4742 MITSUBISHI PAJERO JMPONH77WIX010296 ΤΖΙΠ

11 ΚΉΉ 3541 CITROEN C3 VF7SC8HR4CA508314 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

12 ΚΉΉ 7990 PEUGEOT PARTNER VF37DBHY6HJ853055 ΉΜΙΦΟΡΤΉΓΟ

13 ΚΉΉ 8132 TOYOTA YARIS VNKKC3D300A123093 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

14 ΚΉΉ 8133 TOYOTA YARIS VNKKC3D390A123089 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α) Μεταφορικά Μέσα.

Α/Α ΟΧΗΜΑ. ΕΙΔΟΣ. ΤΥΠΟΣ. ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

15 ΚΗΗ 3471 VAN HOOL YBGMD162987F20769 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

16 ΚΗΙ 4718 MERCEDES WDB30019013043761 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

17 ΚΗΗ 3497 MAN WMAA51ZZZ3S001356 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

18 ΚΗΙ 7156 MAN 469 WMA4698220G111732 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α) Μεταφορικά Μέσα.

Α/Α ΟΧΗΜΑ. ΕΙΔΟΣ. ΤΥΠΟΣ. ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

19 ΚΗΗ 2110 RENAULT
MIDLUM  220,16/
C855

VF644ACA000016661 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

20 ΚΗΗ 2148 IVECO A1LM01 ZCFA1LG0302507852 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

21 ΚΗΗ 3479 DAIMLER 957,66 WDB9576621Z930710 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

22 ΚΗΗ 3491 MAN WMAF070796M115253
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

23 ΚΗΗ 3515 MERCEDES 1831 LS WDB9540321K529194 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

24 ΚΗΙ 3809 MERCEDES WDB6520061K017277 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

25 ΚΗΙ 7209 RENAULT
PRΕΜΙUM
320.19D

VF622AVA000108371 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

26 ΚΗΟ 7863 MERCEDES 1922K38 LWDB62110715419029 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

27 ΚΗΟ 7864 STAYER 991200K38147 H991065102514 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

28 ΚΗΟ 7895 MERCEDES 1922K/38 WDB62110715502046 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

29 ΚΗΟ 8546 MERCEDES 2024 WDB656109YK229500 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

30 ΚΗΟ 8634 MERCEDES 1523 WDB9700731K378246 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

31 ΚΗΟ 8656 MERCEDES 1523 WDB9700731K402601 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

32 ΚΗΟ 8749 MAN F 03 WHAF033235M155553 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

33 ΚΗΟ 8909 MERCEDES 1827L WDB6524551K035812 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

34 ΚΗΙ 4744 MITSUBISHI L2000 16 MMBONC6403D009655 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

35 ΚΗΟ 8655 MAZDA B 2600 JMZUF8UE200719811 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

36 ΚΗΟ 8715 VOLKSWAGEN CADDY WY1ZZZ9UZYT001531 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
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37 ΚΗΟ 8486 STAYER VAN1626YY61YY2098 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

38 ΚΗΗ 3532 MERCEDES ACTROSS 3336 WDB9341821L382411
ΡΥΜΟΥΛΚΟ  (ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ)
26ΤΝ

39 ΚΗΗ 3533 MERCEDES ACTROSS 2632 WDB9321431L384060
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ 26ΤΝ

40 ΚΗΗ 3525 MERCEDES 1522 WDB9700751L592315 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

41 ΚΗΗ 3531 MERCEDES 957.54 WDB9575411V218683 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

42 ΚΗΗ 1988 IVECO T82DEDDS WJMS3TS8400226120
ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

43 ΚΗΗ 5817 RENAULT KANGOO VF1FCOBAF31273003 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

44 ΚΗΗ 5821 OPEL COMBO W0L0XCF2573026419 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

45 ΚΗΗ 5822 OPEL COMBO W0L0XCF2553019223 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

46 ΚΗΟ 8792 RENAULT KERAX 400.34 VF633KVC000100069
ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

47 ΚΗΗ 5827 IVECO 160E ZCFA61MJ302627140 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

48 ΚΗΗ 5849 TOYOTA HILUX AHTBB3CD101735960 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

49 ΚΗΗ 8134 MERCEDES AROCS WDB96420010222616
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

50 ΚΗΗ 8136 MERCEDES AROCS WDB96420010235282 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

Β) Μηχανήματα.

Α/Α ΟΧΗΜΑ. ΕΙΔΟΣ. ΤΥΠΟΣ. ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

51 ΜΕ 108433 DAIMLER 975.26 [1318] WDB9752622L381505 ΣΑΡΩΘΡΟ

52 ΜΕ 57587 IVECO 130Ε18 ZCFAIG000B034556 ΣΑΡΩΘΡΟ

53 ΜΕ 96493 SCHMIDT S5W1P ZA9S4W1PZZ1E89283 ΣΑΡΩΘΡΟ

54 ΜΕ 103591 RCM S.P.A SUPER BOXER D 176221 ΣΚΟΥΠΑΚΙ

55 ΜΕ 103592 RCM S.P.A SUPER BOXER D 176220 ΣΚΟΥΠΑΚΙ

56 ΜΕ 103593 RCM S.P.A SUPER BOXER D 176222 ΣΚΟΥΠΑΚΙ

57 ΜΕ 81028 JCB SLP3CXTS4E SLP3CXTS4E0949181 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

58 ΜΕ 135460 IVECO ΗΦΑΙΣΤΟΣ ZCFA1TJ0202483587 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

Α/Α ΟΧΗΜΑ. ΕΙΔΟΣ. ΤΥΠΟΣ. ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

59 ΒΑΕ 6819 GORGOLIS DAYTONA XG8DY050CD5007923 ΔΙΚΥΚΛΟ

60 ΚΗΗ 2103 FORD 2ΑW WF0LMB107W688588 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

61 ΚΗΗ 2105 FORD 2ΑW WF0LMBE107W688740 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

62 ΚΗΗ 3462 FORD 2ΑW WFOLMBE108W788685 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

63 ΚΗΙ 6834 MITSUBISHI L200 16 MMB0NK6404D049018 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

64 ΚΗΙ 7783 FORD AG0703 WF0LMBD205W483548 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

65 ΚΗΟ 8716 VOLKSWAGEN CADDY WV1ZZZ9UZXT004318 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

66 ΚΗΟ 8934 NISSAN JN1AFUD21U0444189 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

67 ΚΗΗ 3516 MAN WMAT373520W032347 ΦΟΡΤΗΓΟ
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68 ΚΗΙ 6840 MMC SITTIPOL MMBJNK34JSG001965 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

69 ΚΗΙ 6842 MAN WMAL71ZZZYY061256 ΦΟΡΤΗΓΟ

70 ΚΗΟ 8548 STAYER 12910062416 ΦΟΡΤΗΓΟ

71 ΚΗΟ 7865 MITSUBISHI L 300 JMBGZPO2VLA002981 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΟΥΒΑΚΙ

72 ΚΗΗ 5828 DODGE DACOTA 1B7GG23X2PS198352 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

73 ΚΗΗ 5846 MERCEDES 903 WDB9034221P950643 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α) Μεταφορικά Μέσα.

Β) Μηχανήματα.

Α/Α ΟΧΗΜΑ. ΕΙΔΟΣ. ΤΥΠΟΣ. ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

74 ΜΕ 67548 UNIMOG U1250 WDB424126W132214 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

75 ΜΕ 92541 JCB JCXSM4T JCB3CX4TP60973362 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

76 ΜΕ 103467 SANY PQ 190 III A 07PY00570262 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

77 ΜΕ 118738 VOLVO 5D70D VCE00S70V0H600042 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ

78 ΜΕ 92526 UNIMOG U 300 WDB4051201V208896 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

79 ΜΕ 91627 VENIERI VF 0402 40223639 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ

80 ΜΕ 3547 KOMATSU D53-A16 68393
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α) Μεταφορικά Μέσα.

Α/Α ΟΧΗΜΑ. ΕΙΔΟΣ. ΤΥΠΟΣ. ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

81 KHH 3461 FORD 2 AW WFOLMBE10W788427 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

82 ΚΗΙ 3802 MERCEDES WDB60181110879846 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

83 ΚΗΙ 4745 MITSUBISHI L2000 16 MMB0NK6403D017252 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

84 ΚΗΙ 6835 MITSUBISHI L2000 16 MMB0NK6404D048290 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

85 ΚΗΙ 7784 FORD AG0703 MF0LMBD205W469135 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

86 ΚΗΗ 5845 MERCEDES 903 WDB9034221P922727 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
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Β) Μηχανήματα.

Α/Α ΟΧΗΜΑ. ΕΙΔΟΣ. ΤΥΠΟΣ. ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ.
ΕΙΔΟΣ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

87 ΑΜ 64883 ANTONIOCARRARO TTR 4400HST 7347 ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ

88 ΑΜ 65008 ANTONIOCARRARO CARR SRX 8400 10793 ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ

89 ΑΜ 65597 HOLDER A-TRAC 8.72C 52601238 ΤΡΑΚΤΕΡ

90 ΑΜ 65286 JOHN DEERE JD 6200 104482 ΤΡΑΚΤΕΡ

91 ΜΕ 134954 NISSAN CABSTAR VWASVTF24F5179761 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

Δεδομένου ότι στην Ελληνική αγορά των συνεργείων αυτοκινήτων  δεν υπάρχουν γενικά συνεργεία τα οποία
να  καλύπτουν  κάθε είδους  εργασία & επισκευή  που θα χρειαστεί  οποιοδήποτε  αυτοκίνητο  ή  μηχάνημα
έργου ή αγροτικό μηχάνημα του Δήμου, δηλαδή δεν υπάρχουν συνεργεία τα οποία αναλαμβάνουν εργασίες
και επί μικρών επιβατικών και επί μηχανημάτων έργου και αγροτικών μηχανημάτων, η παρούσα μελέτη για
την ανάθεση των εργασιών συντήρησης των οχημάτων βασίζεται στην ομαδοποίηση αυτών, π.χ. φορτηγά ή
επιβατικά,  και  στις  ανάγκες  (είδος)  των  εργασιών  που μπορεί  να απαιτηθούν  για  τα οχήματα  της  κάθε
ομάδας.

Η εν λόγω ομαδοποίηση  των οχημάτων κάθε μορφής  όπως  και των αναγκαίων  ανταλλακτικών με τις
απαιτούμενες εργασίες τοποθέτησης αυτών για την παρούσα μελέτη είναι η εξής:

Ομάδα 1:Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί της  Υπερκατασκευής των  Απορριμματοφόρων οχημάτων 

του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

Ομάδα 2: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων και
Πυροσβεστικού  οχήματος  του  Δήμου  με  τις  αναγκαίες  μηχανολογικές  και  ηλεκτρολογικές  εργασίες
τοποθέτησής τους.

Ομάδα 3: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών
Μηχανημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησης τους.

Ομάδα 4: Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους επί  των  Επιβατικών  & Ημιφορτηγών  οχημάτων  του
Δήμου με  τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους. 

Ομάδα 5: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των συσκευών ταχογράφων & περιοριστών ταχύτητας
για Φορτηγά, Απορριμματοφόρα, Πυροσβεστικό, Μηχανήματα Έργου & Λεωφορεία που φέρουν τον ως άνω
εξοπλισμό με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

Ομάδα 6:  Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους  επί  της Υπερκατασκευής του καλαθοφόρου 

οχήματος του Δήμου με  τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.
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Ομάδα  7Α  : Προμήθεια  αντικατάστασης  των  ελαστικών  για  τα  οχήματα  του  Δήμου  [Φορτηγών,
Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων, Πυροσβεστικού οχήματος, επιβατικών, ημιφορτηγών, Μηχανημάτων Έργου,
Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου]   

Ομάδα 7Β - 7Γ : 

Εργασίες  επισκευής  ελαστικών  των  για  τα  οχήματα  του  Δήμου  [Φορτηγών,  Απορριμματοφόρων,  Λεωφορείων,
Πυροσβεστικού οχήματος, επιβατικών, ημιφορτηγών, Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανημάτων
του Δήμου]   με την 

προμήθεια των αναγκαίων μανσόν για την επισκευή αυτών.

                                                                                                               

Με  την  ανωτέρω  ομαδοποίηση  των  αυτοκινήτων  του  Δήμου,  των  απαιτούμενων  ανταλλακτικών  για  την
επισκευή τους καθώς και των εργασιών τοποθέτησης αυτών, ο Δήμος θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες
συντήρησης και επισκευής των αυτοκινήτων, Μηχανημάτων Έργου &  Αγροτικών Μηχανημάτων του μετά την
ολοκλήρωση  των  συμβάσεων  που  είναι  σήμερα  σε  ισχύ  με  αναδόχους  σχετικών  υπηρεσιών,  π.χ.
υπερκατασκευές κ.λ.π.

Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει να καλύπτει όλα τα ανταλλακτικά που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα
και  όλες τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησης αυτών για την επισκευή των οχημάτων που περιλαμβάνει  και
ενδεικτικά περιγράφονται στη συνέχεια.   

Ομάδα 1: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί της  Υπερκατασκευής των  Απορριμματοφόρων οχημάτων
του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

            

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ελασματουργικές εργασίες σώματος υπερκατασκευής.   

Εργασίες υδραυλικών συστημάτων.

Εργασίες συστημάτων νερού (Οχήματα πλύσης κάδων).

Έλεγχος & επισκευή λοιπών μηχανικών ή πνευματικών συστημάτων υπερκατασκευής.

Έλεγχος & επισκευή λοιπών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συστημάτων υπερκατασκευής.

Εργασίες στεγανοποίησης τμημάτων υπερκατασκευής (τσιμούχες, λάστιχα κλπ).. 

Επισκευή & συντήρηση Συμπιεστών Απορριμμάτων.

Ομάδα 2  : Προμήθεια ανταλλακτικών  κάθε είδους επί των Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων
και  Πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου με τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες
τοποθέτησής τους.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2. Κινητήρας.

3. Κιβώτιο Ταχυτήτων.
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4. Συμπλέκτης.

5. Εμπρόσθιο Σύστημα.

6. Σύστημα Ανάρτησης (σούστες, αποσβεστήρες κλπ).

7. Αεροσυμπιεστής.

8. Διαφορικό.

9. Μηχανισμός καμπίνας.

10. Σύστημα Πέδησης.

Ομάδα 3 : Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών
Μηχανημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

11. Κινητήρας.

12. Κιβώτιο Ταχυτήτων.

13. Συμπλέκτης.

14. Εμπρόσθιο Σύστημα Διεύθυνσης.

15. Σύστημα Ανάρτησης (σούστες, αποσβεστήρες κλπ).

16. Αεροσυμπιεστής.

17. Διαφορικό.

18. Μηχανισμός καμπίνας.

19. Σύστημα Πέδησης.

Ομάδα 4  :  Προμήθεια ανταλλακτικών  κάθε είδους επί  των Επιβατικών & Ημιφορτηγών οχημάτων του
Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 Κινητήρας.

 Κιβώτιο Ταχυτήτων.

 Συμπλέκτης.

 Εμπρόσθιο Σύστημα.

 Σύστημα Ανάρτησης (σούστες, αποσβεστήρες κλπ).

 Διαφορικό.

 Σύστημα Πέδησης.

Ομάδα 5 : Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των συσκευών ταχογράφων & περιοριστών ταχύτητας
για Φορτηγά, Απορριμματοφόρα, Πυροσβεστικό, Μηχανήματα Έργου & Λεωφορεία που φέρουν τον ως άνω
εξοπλισμό με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

Ομάδα 6 :  Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους  επί  της Υπερκατασκευής του καλαθοφόρου 

οχήματος του Δήμου με  τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.
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Ομάδα  7  Α: Προμήθεια  αντικατάστασης  των  ελαστικών  για  τα  οχήματα  του  Δήμου  [Φορτηγών,
Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων, Πυροσβεστικού οχήματος, επιβατικών, ημιφορτηγών, Μηχανημάτων Έργου,
Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου]  και  Εργασίες επισκευής ελαστικών των Οχημάτων ,
Μηχανημάτων Έργου & Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου με την προμήθεια των αναγκαίων μανσόν για
την επισκευή αυτών.

Ομάδα 7Β - 7Γ : 

Εργασίες  επισκευής  ελαστικών  των  για  τα  οχήματα  του  Δήμου  [Φορτηγών,  Απορριμματοφόρων,  Λεωφορείων,
Πυροσβεστικού οχήματος, επιβατικών, ημιφορτηγών, Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανημάτων
του Δήμου]  με την 

προμήθεια των αναγκαίων μανσόν για την επισκευή αυτών.

Για κάθε μια από τις παραπάνω εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στις Ομάδες ακολουθεί ανάλυση των
κυριότερων ενδεικτικών ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής & συντήρησης. 

Η ανακήρυξη μειοδότη θα προκύψει από τον μέσο όρο πού θα προκύψει ύστερα από τον υπολογισμό της
συνολικά χαμηλότερης τιμής, έτσι όπως προκύπτει, με εφαρμογή στις ποσότητες του  προϋπολογισμού, της
τιμής ανά εργατοώρα του προσφέροντα, ανά ομάδα και του υπολογισμού της έκπτωσης επί του συνόλου των
ενδεικτικών ανταλλακτικών της ίδιας ομάδας.

Η κατάθεση  προσφορών  γίνεται   ανά   ομάδα  και  επιτρέπεται  η  κατάθεση  προσφορών για  μια  ή
περισσότερες ομάδες ή και για το σύνολο των ομάδων αλλά όχι για μέρος ομάδας  .   

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, απαιτείται επί
ποινή αποκλεισμού να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα όμοια µε το αντικείµενο του διαγωνισμού.
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης,
οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν το απαιτούµενο ανθρώπινο δυναµικό και τις απαιτούµενες
εγκαταστάσεις και εξοπλισµό. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι συμμετέχοντες προσκοµίζουν
τα  απαραίτητα  έγγραφα  που  θα  αποδεικνύουν  ότι  διαθέτουν  το  ανθρώπινο  τεχνικό  δυναµικό  και  τις
απαιτούµενες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό.  

Οι  ενώσεις  οικονοµικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα  παραπάνω,  κατά
περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονοµικό  φορέα  που  συµµετέχει  στην  ένωση,  σύµφωνα  µε  τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας
επιθυµεί  να στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων φορέων,  για  την  απόδειξη  ότι  έχει  στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει,  και σχετική έγγραφη δέσµευση  των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Οι  ενώσεις  οικονοµικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΕΕΕΣ  για  κάθε
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Στήριξη στις ικανότητες τρίτων

1. Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ.
3 του άρθρου 75 ν.4412/2016 και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που
προβλέπονται  στην  παρ.  4  του  άρθρου  75,  ένας  οικονομικός  φορέας  μπορεί,  κατά  περίπτωση  και  για
συγκεκριμένη σύμβαση,  να στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των
δεσμών του με αυτούς.
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Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που
ορίζονται  στην περίπτωση στ`  του Μέρους  II του Παραρτήματος  XII του Προσαρτήματος  A` ή με την
σχετική επαγγελματική εμπειρία,  οι  οικονομικοί  φορείς,  μπορούν ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες
άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται
οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Αν  ο  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  αποδεικνύει  στην
αναθέτουσα αρχή ότι  θα έχει  στη διάθεσή του  τους  αναγκαίους  πόρους,  ιδίως,  με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων
προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα
να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2. του άρθρου 73 και του άρθρου 74. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
απαιτήσει  από  τον  οικονομικό  φορέα  την  αντικατάσταση  φορέα  για  τον  οποίον  συντρέχουν  λόγοι
αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74.

Όταν  ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  που
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ο
οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

 Υπό τους ίδιους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19,
μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

 2. Στην περίπτωση συμβάσεων έργων ή συμβάσεων υπηρεσιών ή στην περίπτωση εργασιών τοποθέτησης
και  εγκατάστασης στο  πλαίσιο  σύμβασης  προμηθειών,  οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να απαιτούν  την
εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά
υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19, από έναν από
τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.

Ομάδα  1:Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους  επί  της  Υπερκατασκευής  των
Απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

1. Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ομάδας 1.  

α/α Περιγραφή είδους. Ποσότητα
(ΤΕΜ).

  1 Δοχείο διαστολής    16

  2 Ρουλεμάν             124

  3 Φυσούνες                 9
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  4 Βαλβίδες    10

  5 Χειριστήρια    10

  6 Τσιμούχες             430

  7 Άξονας ανυψωτικού     5

  8 Γλυσιέρες    15

  9 Αντλίες υπερκατασκευών(Μονές)    12

10 Κατανεμητής πιέσεως     5

11 Βοηθητική αντλία πετρελαίου   15

12 Κόμπλερ    9

13 Αντλία λαδιού   36

14 Κορώνα   20

15 Ρελέ υπερκατασκευής   18

16 Σασμανάκι PTO     8

17 Κυλινδράκια    83

18 Αντλία νερού    20

19 Αισθητήρες     32

20 Μαρκούτσια  184

21 Λάστιχα  Υπερκατασκευής  πίσω
πόρτας απορριμματοφόρου.    56

22 Πίσω  σκαλοπάτια
υπερκατασκευής.   56

23 Επαγωγικοί  αισθητήρες
σκαλοπατιών.   34

24 Πλαϊνή κουπαστή σκαλοπατιών.   28

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1.235

ΣΥΝΟΛΟ  ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 1.235 τεμάχια. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 159.355,49 Ευρώ +
Φ.Π.Α. 24% =197.600,80 €.

❍ Ενδεικτικός Πίνακας Εργατοωρών ανά περιγραφόμενη εργασία.  

Ενδεικτική Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης & Επισκευής. Εργατοώρες.

ΑΛΛΑΓΉ ΑΥΤΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΒΑΣΉΣ & ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ. 3

ΑΛΛΑΓΉ ΚΑΡΥΔΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΏΝ. 1
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ΑΛΛΑΓΉ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΉ. 2

ΑΛΛΑΓΉ ΡΑΟΥΛΏΝ & ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΏΝ ΓΕΡΑΝΟΥ. 2

ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΔΏΝ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΥΛΟΥ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ. 2

ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΡΟΏΘΉΤΉΡΑ. 6

ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ. 2

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΓΛΥΣΤΡΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ. 1

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΣΤΕΓΑΝΏΝ ΤΉΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ. 6

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΉΣΉ ΤΉΛΕΣΚ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥ/ΣΉ. 3

ΓΕΜΙΣΜΑ 4 ΠΟΤΉΡΑΚΙΑ ΣΤΑΥΡΏΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ. 1

ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΚΑΡΕ & ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΣΕ ΘΉΛΥΚΟ. 2

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΒΑΣΉΣ & ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ. 5

ΕΝΙΣΧΥΣΉ ΠΑΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 5ΜΜ (ΟΛΙΚΉ). 10

ΕΝΙΣΧΥΣΉ ΠΛΑΙΝΏΝ ΧΟΑΝΉΣ ΦΟΡΤΏΣΉΣ. 5

ΕΞΑΓΏΓΉ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΏΝ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ. 1

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΉΛΕΣΚ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ ΤΟΥ. 1

ΕΞΑΓΏΓΉ ΦΟΡΕΙΟΥ- ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ- ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ . 7

ΕΞΑΓΏΓΉ-ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΉ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ. 2

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΏΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΚΑΡΔΙΑΣ. 6

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΒΑΣΉΣ & ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ. 5

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΓΑΝΤΖΟΥ ΣΤΉΝ ΠΟΡΤΑ ΤΉΣ ΠΡΕΣΑΣ - ΚΟΛΛΉΜΑ . 2

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΔΏΝ. 3

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΓΑΝΤΖΏΝ ΠΟΡΤΑΣ ΜΥΛΟΥ. 3

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ. 7

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ. 7

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ. 7

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΟΔΉΓΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ 6

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΠΛΑΤΉΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ. 7

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΠΟΡΤΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΉΣ. 3

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ. 1

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΥΔΡΑΥΛΙΚΉΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΓΑΛΉΣ & ΜΙΚΡΉΣ ΚΑΡΔΙΑΣ. 5

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΦΟΡΕΙΟΥ-ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΜΕ HARDOX 5MM ΚΟΜΠΛΕ. 24

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΦΏΛΙΑΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΠΕΙΡΟΥ.   1

ΙΣΙΏΜΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ.   6

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ & ΧΡΏΜΙΏΣΉ ΒΑΚΤΡΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΡΟΏΘΉΤΉΡΑ. 22
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ & ΑΛΛΑΓΉ ΠΑΤΟΥ ΠΛΑΙΝΏΝ ΧΟΑΝΉΣ ΚΟΜΠΛΕ. 30

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ & ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΝΑ.   2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ NSN. 16

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΓΛΥΣΙΕΡΕΣ ΕΡΤΑΛΟΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ.   1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΧΡΏΜΙΏΣΉ ΒΑΚΤΡΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ. 13

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΚΟΧΛΙΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΜΥΛΟΥ. 12

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΠΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΠΡΕΣΑΣ. 23

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΠΕΙΡΟΥ Φ30.   1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΦΏΛΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ.   2

ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟΡ/ΤΏΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΕΔΡΕΣ & ΠΥΡΟΙ.   5

ΚΟΛΛΉΜΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΏΝ.   2

ΡΕΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟΥ.   1

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΉΣΉ ΒΑΚΤΡΏΝ ΤΉΛΕΣΚ. ΚΥΛΙΝΔΡΏΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.   4

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ΔΥΝΑΜΟΛΉΠΤΉΣ – ΡΤΟ.   6

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΣΑΣΜΑΝ ΚΙΝΉΣΉΣ – ΡΤΟ.   7

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΉ.   1

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΕΠΑΓΏΓΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΉ.   2

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΤΣΙΜΟΥΧΏΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΏΝ  ΚΥΛΙΝΔΡΏΝ 

ΥΨΉΛΉΣ ΠΙΕΣΉΣ.   2

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΉΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΠΑΦΉΣ.   1

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΡΕΛΕ.   2

ΑΛΛΑΓΉ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ.   2

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΠΉΝΙΟΥ.   1

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟΥ.   5

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΙΝΉΣΕΏΣ.   2

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ 325

                                                                                                   

Ενδεικτικές Λοιπές Εργασίες.

1.1 Ελασματουργικές Εργασίες Σώματος Υπερκατασκευής.

 Επισκευή Μεταλλικών Τμημάτων (Σταθερών ή Κινούμενων).

 Αντικατάσταση Μεταλλικών Τμημάτων (Σταθερών ή Κινούμενων).

 Συγκόλληση Ελασμάτων. 

 Επισκευή πατώματος.

 Επισκευή πλαϊνών τμημάτων.
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1.2 Εργασίες Υδραυλικών Συστημάτων.

 Έλεγχος - Επισκευή - Αντικατάσταση Βάκτρων.

 Έλεγχος - Επισκευή - Αντικατάσταση Αντλιών.

 Έλεγχος - Επισκευή - Αντικατάσταση γραμμών Υδραυλικού (Σωλήνες, Μαρκούτσια κλπ).

 Έλεγχος - Επισκευή - Αντικατάσταση Βαλβίδων, Χειριστηρίων κ.λ.π.

 Έλεγχος & Επισκευή  Ανυψωτικού Μηχανισμού.

1.3 Εργασίες Συστημάτων Νερού.

 Έλεγχος - Επισκευή - Αντικατάσταση Αντλιών.

 Έλεγχος - Επισκευή - Αντικατάσταση Γραμμών Πίεσης (Σωλήνες κ.λπ.).

 Έλεγχος - Επισκευή - Αντικατάσταση Βαλβίδων, Χειριστηρίων, Κεφαλών πλύσης κ.λ.π.

1.4 Έλεγχος - Επισκευή Μηχανικών / Πνευματικών Συστημάτων Υπερκατασκευής.

1.5 Έλεγχος - Επισκευή Ηλεκτρικών - Ηλεκτρονικών Συστημάτων Υπερκατασκευής.

1.6 Στεγανοποίηση Τμημάτων Υπερκατασκευής ( Τσιμούχες - Λάστιχα κ.λπ.).

     1.7 Επισκευή - Συντήρηση Συμπιεστών Απορριμματοφόρου.

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 2.400 ώρες. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 72.000,00 Ευρώ + Φ.Π.Α. 24%
= 89.280 €.

Ομάδα 2: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Φορτηγών,  Απορριμματοφόρων,
Λεωφορείων και  Πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου με τις αναγκαίες μηχανολογικές και
ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησής τους.

2. Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ομάδας 2.  

    α/α Περιγραφή είδους. Ποσότητα
(ΤΕΜ).

  1 Σετ  συμπλέκτη  (Δίσκος-Πλατό-   40
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Ρουλεμάν).

  2 Τακάκια. 228

         3 Κολάρα ψυγείου (επάνω).   60

  4 Κολάρα ψυγείου (κάτω).   40

  5 Κολάρα δοχείου διαστολής.   20

  6 Κολάρα  νερού  καλοριφέρ  (σετ  2
τεμαχίων, πάνω & κάτω).

  24

  7 Φερμουίτ.   80

  8 Δοχείο διαστολής.   20

  9 Φίλτρο Αέρος   (Φορτηγά).  120

10 Φίλτρο Λαδιού (Φορτηγά). 120

11 Φίλτρο Πετρελαίου (Φορτηγά). 120

       12 Φίλτρο Ξηραντήρα  (Φορτηγά).           80

13 Δισκόπλακες (πίσω). 40

14 Δισκόπλακες (εμπρός). 60

15 Ταμπούρα (εμπρός) άξονα. 28

16 Ταμπούρα (πίσω) άξονα. 28

17 Φούσκα πισινή (αερόφρενα). 40

18 Πόμπα φρένου. 24

19 Ρεγουλατόρος  φρένων  πίσω
(αριστερά-δεξιά). 34

20 Ρουλεμάν Βολάν. 48

21 Αντλία συμπλέκτη (άνω). 24

22 Αντλία συμπλέκτη (κάτω). 16

23 Ψυγείο νερού. 30

24 Ιμάντες.         100

25 Ιμάντες βεντιλατέρ. 24

26 Τεντωτήρας ιμάντα. 24

27 Πτερωτή υδραργύρου.   4

28 Θερμοστάτες. 40

29 Αντλία ταχυτήτων.  12

30 Φυσούνες φρένων (εμπρός). 60

31 Φυσούνες φρένων (πίσω). 20

32 Ατέρμονας Τιμονιού.   9

33 Βαλβίδα αέρος τετραπλή. 23

34 Σιαγόνες φρένων. 20

35 Σινεμπλόκ ζυγαριάς (εμπρός). 80
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36 Σινεμπλόκ ζυγαριάς (πίσω). 80

37 Αντλία φρένων. 11

38 Μηχανισμός παραθύρου. 24

39 Τσιμούχες .         360

40 Τσιμούχες πίσω τροχών.         220

41 Τσιμούχες βολάν.  40

42 Κατανεμητής.  20

43 Διακόπτης κομπλαρίσματος PTO.  16

44 Βοηθητική αντλία πετρελαίου.  24

45 Αντλία πετρελαίου.  27

46 Εξάτμιση (Τελικό καζανάκι) .             9

47 Σταυρός κεντρικού.  20

48 Αντλία λαδιού.           17

49 Αντλία λεβιέ.  20

45 Υπερσυμπιεστής.  20

51 Σκάστρα.  20

52 Μπάρα τιμονιού (μεγάλη).  40

53 Μπάρα τιμονιού (μικρή).  40

54 Ξηραντήρας κυκλώματος (πλήρης).  20

55 Παντόφλα φρένων.  30

56 Λεβιές χειροφρένου.  24

57 Ψαλίδια-μπαλάκια.  47

58 Ντίζες ταχυτήτων.  61

59 Κυλινδράκια.  60

60 Αντλία νερού.  30

61 Παγούρι νερού.  20

62 Καλώδια φρένων .  40

63 Κλειδαριές.   40

64 Υαλοκαθαριστήρες. 100

65 Μοτέρ  υαλοκαθαριστήρων.   24

66 Προθερμαντήρες πετρελαίου.   69

67 Ιμάντες.  253

68 Χερούλι πόρτας.  110

69 Καθρέπτης (αριστερός ή δεξιός).   48

70 Αμορτισέρ.   32

71 Πιάτο φυσούνας φρένου.  1

72 Συσσωρευτής 100 Ah.   20
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73 Συσσωρευτής 140 Ah.   20

74 Συσσωρευτής 180 Ah.   20

75 Διακόπτης μίζας.   10

76 Λάμπες Ή1 - 24V. 200

77 Λάμπες Ή4 - 24V. 200

78 Λάμπες Ή7 - 24V. 200

79 Λάμπες 24V/21W (Καρυδάκι). 200

80 Λάμπες Ή3 - 24V. 200

81 Λάμπες 24V/5W (Φουντούκι). 200

82 Φανάρια (μπροστινά) Φορτηγά.     8

83 Φανάρια (πίσω) Φορτηγά.   10

84 Φλας.   10

85 Φανάρια (πίσω) επιβατικά.   16

86 Φάροι.   10

87 Μίζα.     5

88 Δυναμό.     5

      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 5.091

ΣΥΝΟΛΟ  ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 5.091 Τεμάχια.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 436.877,93 €  

+  Φ.Π.Α. 24% = 541.728,64 €

❍ Ενδεικτικός Πίνακας Εργατοωρών ανά περιγραφόμενη εργασία.  

Ενδεικτική Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης – Επισκευής. Εργατοώρες.

ΑΛΛΑΓΉ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΦΟΡΤΉΓΟΥ.  2

ΑΛΛΑΓΉ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΉΓΟΥ.  4

ΑΛΛΑΓΉ ΜΟΥΑΓΙΕ, ΟΜΦΑΛΟ, ΧΟΑΝΉ & ΜΟΥΑΓΙΕ  ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ.  2

ΑΛΛΑΓΉ ΣΕΡΒΟΣΥΜΠΛΕΚΤΉ.  1

ΑΛΛΑΓΉ ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΦΟΡΤΉΓΟΥ.  1

ΑΛΛΑΓΉ ΣΕΤ ΧΕΛΏΝΑΣ ΣΑΣΜΑΝ ΦΟΡΤΉΓΟΥ.  1

ΑΛΛΑΓΉ ΦΤΕΡΏΤΉΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΟΡΤΉΓΟΥ.  1

ΑΛΛΑΓΉ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΦΟΡΤΉΓΟΥ.   3

ΑΛΛΑΓΉ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΟΡΤΉΓΟΥ.   2
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ΕΞΑΓΏΓΉ & ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΟΜΠΛΕΡ.  2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΉ ΠΛΑΝΉΤΙΚΟ ΦΟΡΤΉΓΟΥ.  7

ΕΞΑΓΏΓΉ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΉ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΡΙΒΉΣ & ΣΤΑΥΡΟΥ.  2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΉ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΡΙΒΉΣ ΦΟΡΤΉΓΟΥ.  2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΞΟΝΑ ΦΟΡΤΉΓΟΥ.  2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΚΙΝΉΤΉΡΑ & ΣΑΣΜΑΝ - ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ ΕΠΙ ΦΟΡΤΉΓΟΥ. 21

ΕΞΑΓΏΓΉ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΉ (ΣΕΤ) ΔΙΣΚΟ - ΠΛΑΤΏ ΦΟΡΤΉΓΟΥ .   5

ΕΞΑΓΏΓΉ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΑΡΓΟΥ – ΓΡΉΓΟΡΟΥ. 12

ΕΞΑΓΏΓΉ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΑΥΤΟΥ & OVER ΦΟΡΤΉΓΟΥ . 14

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΔΙΧΑΛΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΉ ΦΟΡΤΉΓΟΥ.   1

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΣΑΣΜΑΝ ΦΟΡΤΉΓΟΥ.   2

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΙΝΉΤΉΡΑ ΦΟΡΤΉΓΟΥ (ΧΏΡΙΣ ΕΞΑΓΏΓΉ & ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ). 18

ΡΥΘΜΙΣΉ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΙΝΉΤΉΡΑ ΦΟΡΤΉΓΟΥ.   2

ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ ΤΑΜΠΟΥΡΟΥ.   1

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΉΣ. 3

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΡΜΟΥ. 5

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ. 2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΏΝ. 2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΏΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ. 2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΟΡΝΕΥΣΉ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΕΔΡΏΝ & ΒΑΛΒΙΔΏΝ. 5

ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΔΡΏΝ & ΒΑΛΒΙΔΏΝ. 3

ΑΛΛΑΓΉ  ΑΕΡΟΦΥΛΑ ΣΟΥΣΤΑΣ. 6

ΑΛΛΑΓΉ ΖΑΜΦΟΡ. 3

ΑΛΛΑΓΉ ΖΥΓΙΑ ΣΟΥΣΤΑΣ. 2

ΑΛΛΑΓΉ ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΑΜΦΟΡ. 2

ΑΛΛΑΓΉ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΟΥΣΤΑΣ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΜΑΝΑ ΣΟΥΣΤΑΣ. 5

ΑΛΛΑΓΉ ΜΠΡΑΚΕΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΉΣΉΣ. 5

ΑΛΛΑΓΉ ΜΠΡΑΚΕΤΑ ΠΙΣΏ ΑΝΑΡΤΉΣΉΣ. 5

ΑΛΛΑΓΉ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΑΝΑΡΤΉΣΉΣ. 2

ΑΛΛΑΓΉ ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΜΠΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ. 1

ΑΛΛΑΓΉ (ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ) ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΕΞΑΤΜΙΣΉ (ΚΟΜΠΛΕ) ΦΟΡΤΉΓΟΥ. 3

ΑΛΛΑΓΉ ΚΑΤΑΛΥΤΉ. 1

Σελίδα 114





ΑΛΛΑΓΉ (ΜΕΣΑΙΟ) ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ. 1

ΑΛΛΑΓΉ (ΠΙΣΏ) ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ (ΤΟ ΚΑΤΏ). 1

ΑΛΛΑΓΉ ΣΏΛΉΝΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ ΦΟΡΤΉΓΟΥ (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΉ). 1

ΑΛΛΑΓΉ ΦΟΥΣΚΑ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ & ΒΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΉΓΟΥ. 2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΣΏΛΉΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ (ΟΠΙΣΘΙΑ) ΦΟΡΤΉΓΟΥ. 2

ΚΟΛΛΉΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΉ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΏΝ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ. 2

ΑΛΛΑΓΉ ΞΉΡΑΝΤΉΡΑ ΑΕΡΟΣ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΡΕΓΟΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΣΙΑΓΏΝΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΉ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ. 2

ΑΛΛΑΓΉ ΣΚΑΣΤΡΑΣ ΑΕΡΟΣ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΠΙΣΏ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΤΑΜΠΟΥΡΑ  - ΣΙΑΓΏΝΕΣ - ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΏΝ (ΠΙΣΏ). 1

ΑΛΛΑΓΉ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ. 3

ΑΛΛΑΓΉ ΦΕΡΜΟΥΙΤ (ΕΜΠΡΟΣ – ΠΙΣΏ). 4

ΑΛΛΑΓΉ ΦΕΡΜΟΥΙΤ (ΕΜΠΡΟΣ – ΠΙΣΏ), ΤΑΜΠΟΥΡΑ. 4

ΑΛΛΑΓΉ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ). 4

ΑΛΛΑΓΉ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ (ΕΜΠΡΟΣ). 4

ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΟΥΑΓΙΕ  &  ΑΛΛΑΓΉ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ. 2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΉΣ ΠΕΔΉΣΉΣ (Σ.Α.Π.) 3

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΉ ΤΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ. 2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ, ΑΛΛΑΓΉ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ ΦΟΡΤΉΓΟΥ. 4

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ, ΑΛΛΑΓΉ ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΟΡΤΉΓΟΥ (ΕΜΠΡΟΣ).  2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ, ΑΛΛΑΓΉ ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΟΡΤΉΓΟΥ (ΠΙΣΏ). 2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ, ΑΛΛΑΓΉ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ, ΑΛΛΑΓΉ ΦΕΡΜΟΥΙΤ & ΜΕΙΏΤΉΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ, ΑΛΛΑΓΉ ΦΕΡΜΟΥΪΤ  (ΕΜΠΡΟΣ). 2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ, ΑΛΛΑΓΉ ΦΕΡΜΟΥΙΤ  (ΠΙΣΏ). 2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΜΕΙΏΤΉΡΏΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ. 2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΑΕΡΟΣ. 1

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΟΥ. 2

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΦΥΣΟΥΝΑΣ (ΕΜΠΡΟΣ). 2
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ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ. 2

ΑΛΛΑΓΉ ΡΥΘΜΙΣΉ ΑΚΡΟΦΥΣΙΏΝ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ. 3

ΕΛΕΓΧΟΣ &  ΡΥΘΜΙΣΉ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. 4

ΕΛΕΓΧΟΣ &  ΡΥΘΜΙΣΉ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑΣ. 2

ΕΞΑΓΏΓΉ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ  1 ΜΠΕΚ. 1

ΕΞΑΓΏΓΉ - ΕΠΙΣΚΕΥΉ - ΡΥΘΜΙΣΉ & ΕΠΑΝ/ΣΉ 6 ΜΠΕΚ. 6

ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑΣ. 5

ΑΛΛΑΓΉ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ. 2

ΑΛΛΑΓΉ ΦΤΕΡΏΤΉΣ ΨΥΓΕΙΟΥ.  1

ΑΛΛΑΓΉ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ.  3

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ. 3

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΨΥΓΕΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ. 5

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΕΡΟΣ. 3

ΑΛΛΑΓΉ ΨΥΓΕΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ. 2

ΑΛΛΑΓΉ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΕΡΟΣ.  2

ΑΛΛΑΓΉ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ.  2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΉΤΉΡΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΟ. 1

ΕΞΑΓΏΓΉ & ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΟΜΠΛΕΡ. 2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΉ ΠΛΑΝΉΤΙΚΟ.  7

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΏΝ ΝΕΡΟΥ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ, ΑΕΡΟΣ. 3

ΑΛΛΑΓΉ ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΜΠΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ. 1

ΚΟΛΛΉΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ.  1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ 307

       

Ενδεικτικές Λοιπές Εργασίες.

2.1 Κινητήρας.

 Γενική Επισκευή κινητήρα συμπεριλαμβανομένου του ξεμονταρίσματος και του μονταρίσματος.
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 Μερική Επισκευή κινητήρα, αλλαγή  φλάντζας κεφαλής  - πλανιάρισμα κεφαλής  & τρίψιμο βαλβίδων.

Επισκευή καπακιού κινητήρα.

Σύσφιξη κεφαλών.

Αλλαγή  δακτυλιδιών διωστήρων και εφαρμογή πείρων.

Αλλαγή εδράνων ολίσθησης (κουζινέτων) εκκεντροφόρου και εφαρμογή.

Αλλαγή οδηγών Βαλβίδων.

Αλλαγή εδρών Βαλβίδων.

Αλλαγή Φλάντζες  & Τσιμούχες .

Αλλαγή φλάντζας κεφαλής ανεξάρτητη για κάθε κύλινδρο. 

Αλλαγή Ελατηρίων ή χιτωνίων ή εμβόλου.

Επισκευή μηχανισμού κίνησης Βαλβίδων.

Ρύθμιση Βαλβίδων.

Επισκευή Αντλίας Νερού.

Αλλαγή Αντλίας Νερού.

Επισκευή Ψυγείου Νερού.

Αλλαγή Ψυγείου Νερού.

Έλεγχος & επισκευή Αντλίας καυσίμου.

Αλλαγή Αντλίας καυσίμου.

Καθαρισμός ακροφυσίων ψεκασμού καυσίμου.

Επισκευή Υπερσυμπιεστή.

Αλλαγή Υπερσυμπιεστή.

Αλλαγή Φίλτρου λαδιού - αέρα - καυσίμου κ.λ.π.

Έλεγχος Καυσαερίων.

Αποσυναρμολόγηση - Επανασυναρμολόγηση Κινητήρα.

Ανέβασμα  & Κατέβασμα  κινητήρα.

Σύσφιξη κεφαλών.

Αλλαγή τσιμούχας στροφάλου.

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση κάρτερ.

Αφαίρεση καθρέφτη, αλλαγή φλαντζών ή και τσιμούχας.

Έλεγχος, Επισκευή ή αλλαγή αντλίας λαδιού.

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση πολλαπλής εισαγωγής.

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση πολλαπλής εξαγωγής.

Αντικατάσταση χιτωνίων.

Απομαγνητισμός στροφάλου.

Δακτυλίδια διωστήρων εφαρμογή πείρων.

Δακτυλίδια εκκεντροφόρου (Τοποθέτηση και Ευθυγράμμιση).

Έλεγχος ραγίσματος στροφάλου.

Έμβολα πλήρη εφαρμογή.

Επαναφορά πατούρας.
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Ευθυγράμμιση χιτωνίων και εφαρμογή.

Ευθυγράμμιση κουζινέτων βάσεως και εφαρμογή.

Εφαρμογή βαλβίδων κινητήρα.

Ζυγοστάθμιση στροφάλου.

Τοποθέτηση κουζινέτων μπιελών.

Λείανση εδρών κινητήρα.

Λείανση επιφάνειας κεφαλής.

Λείανση επιφάνειας κυλίνδρων.

Λείανση στροφάλου.

Μοντάρισμα εμβόλων.

Μοντάρισμα στροφάλου.

Τοποθέτηση οδηγών βαλβίδων.

Πρεσάρισμα και έλεγχος καπακιών.

Πρεσάρισμα και έλεγχος κορμού.

Ρυθμίσεις διακένων μηχανής.

2.2 Κιβώτιο Ταχυτήτων.

 Κατέβασμα, επισκευή και επανατοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων.

 Αφαίρεση καλύμματος κιβωτίου ταχυτήτων, έλεγχος και αλλαγή φλάντζας και τσιμούχας μοχλού ταχυτήτων.

 Αλλαγή Φουρκετών.

 Αλλαγή Συγχρονιζέ.

 Αλλαγή Τριβών (Ρουλεμάν).

 Αλλαγή Γραναζιών.

 Επισκευή Αργού - Γρήγορου.

 Αλλαγή Φλαντζών & Τσιμουχών.

 Επισκευή πρωτεύοντος άξονα.

 Επισκευή Δευτερεύοντος άξονα.

 Επισκευή Ημιαξονίου.

 Σταυροί ταχυτήτων.

 Σταθερά ταχυτήτων.

 Επισκευή Αυτόματου Κιβωτίου Ταχυτήτων.

 Αλλαγή αντλίας λεβιέ.

2.3 Συμπλέκτης.

 Επισκευή Τρόμπας Συμπλέκτη (master-slave).

 Αλλαγή (σετ) Δίσκου - Πλατώ - Ρουλεμάν.

 Αλλαγή Φερμουίτ.
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 Επισκευή Δίσκου.

 Επισκευή Πλατώ.

 Αλλαγή Φυσούνας.

 2.4 Εμπρόσθιο Σύστημα.

 Επισκευή Ακραξονίου.

 Αλλαγή Ρουλεμάν .

 Αλλαγή γλίστρες  & Κουζινέτα.

 Αλλαγή Πείρου Ακραξονίου.

 Αλλαγή Ρουλεμάν μουαγιέ.

 Αλλαγή Τσιμουχών πλήμνης (Μουαγιέ).

 Αλλαγή Ροδελών.

 Αλλαγή Ροδελών (μεταλλικών).

 Αλλαγή Ταπών Πειροδακτυλίων.

 Γρασσαδοράκι (Ακρόμπαρα ή Μουαγιέ).

 Αλλαγή Ακρόμπαρων μικρής  & μεγάλης Μπάρας.

 Έλεγχος & Επισκευή μηχανισμού Διεύθυνσης.

 Έλεγχος & Επισκευή Υδραυλικής Αντλίας Τιμονιού.

 Έλεγχος & Αλλαγή ελαστικών σωλήνων (Μαρκουτσιών) πιέσεως.

2.5 Αεροσυμπιεστής.

 Επισκευή Στροφάλου.

 Αλλαγή Ρουλεμάν.

 Αλλαγή Δακτυλιδιών.

 Αλλαγή Διωστήρων.

 Αλλαγή Φλαντζών (σετ).

 Αλλαγή Ελατηρίων (σετ).

 Βαλβίδα Ασφαλείας (Σκάστρα) Κοφλέρ.

 Αλλαγή Φλαντζών Κοφλέρ.

 Αλλαγή Ελατηρίων Κοφλέρ.

 Αλλαγή Βαλβίδας Κοφλέρ.

 Αλλαγή Χιτωνίου Κοφλέρ.

 Αλλαγή Φίλτρων.

 Αλλαγή Σκάστρα Κοφλέρ.

2.6 Διαφορικό.

 Επισκευή συστήματος διαφορικού ( Δορυφόρος & Πείροι ).

 Επισκευή & Αντικατάσταση Πηνίου - Κορώνας - Ρουλεμάν.
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 Επισκευή & Αντικατάσταση Μειωτήρων - Ημιαξονίων.

 Αντικατάσταση Φλαντζών & Τσιμουχών.

2.7 Επισκευή Καμπίνας.

 Αντικατάσταση Αμορτισέρ Κουβουκλίου.

 Αντικατάσταση Μπουκάλας Ανύψωσης.

 Έλεγχος  - Επισκευή - Αντικατάσταση Αντλίας Ανύψωσης.

 Επισκευή & Αντικατάσταση μηχανισμού έδρασης Καθίσματος.

 Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα.

 Αντικατάσταση πλαϊνών και οπίσθιων υαλοπινάκων.

 Επισκευή αρθρώσεων θυρών.

 Επισκευή καθισμάτων αέρος.

 Αντικατάσταση πατώματος καμπίνας.

 Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί.

 2.8. Σύστημα Ανάρτησης (Σούστες, Αποσβεστήρες κλπ).

 Αλλαγή Αμορτισέρ (εμπρός).

 Αλλαγή Αμορτισέρ (πίσω).

 Αλλαγή &Επισκευή Σουστών.

 Αλλαγή Μπρακέτων.

 Αλλαγή ελαστικών παρεμβυσμάτων (Σινεμπλόκ).

 Αλλαγή Κόντρα - Σουστών.

2.9. Σύστημα Πέδησης.

 Έλεγχος Δικτύου Αέρος - Υδραυλικού.

 Έλεγχος Κεντρικής Βαλβίδας.

 Έλεγχος  & Αλλαγή Φυσούνας Τροχού.

 Έλεγχος  & Αλλαγή ρυθμιστών (Ρεγουλατόρων) Φρένων.

 Έλεγχος  & Τορνίρισμα Ταμπούρων.

 Έλεγχος  & Επισκευή Δίσκων.

 Αντικατάσταση Δίσκων.

 Έλεγχος Σιαγώνων - Φερμουίτ.

 Αλλαγή Σιαγώνων - Φερμουίτ.

 Λίπανση - Αντικατάσταση Ρουλεμάν Τροχών - Πλήμνης (Μουαγιέ).

 Αλλαγή Τσιμουχών - Δαχτυλιδιών.
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ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 5.799 ώρες .

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 191.367,00 Ευρώ  +  Φ.Π.Α. 24% =
237.295,08 €.

Ομάδα 3: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων
και Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

3. Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ομάδας 3.  

α/α Περιγραφή είδους. Ποσότητα (ΤΕΜ).

  1 Ήλεκτροβαλβίδα. 29

        2 Φούσκα. 16

  3 Δοχείο νερού. 10

  4 Κορώνα διαφορικού. 10

  5 Πηνίο διαφορικού (κομπλέ). 4

  6 Δίσκοι φρένων (σετ). 30

  7 Βασιλικός πύρος. 4

  8 Αποστάτης. 160

  9 Δακτυλίδι. 220

10 Ροδέλα G. 799

11 Σετ συμπλέκτη (Δίσκος-Πλατό-Ρουλεμάν). 10

12 Σετ υδραυλικού συμπλέκτη (Δίσκος-Πλατό-Ρουλεμάν). 2

13 Ήλεκτροβαλβίδα νερού. 20

14 Ήλεκτροβαλβίδα αέρα. 30

15 Σινεμπλόκ ζυγαριάς (εμπρός). 60

16 Σινεμπλόκ ζυγαριάς (πίσω). 60

17 Φίλτρο αέρος. 80

     18 Φίλτρο λαδιού. 120

19 Φίλτρο νερού. 119

20 Φίλτρο πετρελαίου. 120

21 Αντλία φρένων. 10

22 Μίζα. 10

23 Αντλία νερού. 18

24 Δοχείο διαστολής. 10

25 Κόμπλερ. 12

26 Άξονας αντλίας. 12

27 Καζανάκι πλαστικό. 16
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28 Γλυσιέρες τηλεσκοπικού. 20

29 Πόμπα φρένου. 20

30 Άξονας σασμάν.    8

31 Γρανάζι σασμάν. 50

32 Συγχρονιζέ. 12

33 Ήμιαξόνια. 30

34 Λάμα JCB (εμπρόσθιου κουβά). 10

       35 Βαλβίδα σταθερής πίεσης σασμάν. 10

36 Δόντια κουβά. 20

37 Λάμα Grader. 20

38 Βίδες λάμας Grader (Με παξιμάδι). 400

39 Ακρολέπιδα μαχαιριού Grader. 30

40 Φίλτρο νερού κάδου. 20

41 Φίλτρο νερού πιστολιού. 20

42 Στεγανά.  10

43 Πλευρική Βούρτσα Φ40cm με 4 σειρές και πλαστική βάση για
σάρωθρο JOHNSTON 600.

46

44 Πλευρική Βούρτσα Φ32cm για σάρωθρο JOHNSTON 600. 46

45 Δακτύλιοι κεντρικής σκούπας για σάρωθρο JOHNSTON 600. 1.890

46 Πλευρική Σκούπα Φ450/750mm για σάρωθρο SCHMIDT SK 600. 40

47 Κεντρική βούρτσα (2 Χ 75cm) για σάρωθρο SCHMIDT SK 600. 32

48 Βούρτσα χοάνης για σάρωθρο SCHMIDT SK 600. 20

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 4.745

ΣΥΝΟΛΟ  ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 4.745 Τεμάχια. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 193.575,46 € + Φ.Π.Α.
24% = 240.033,57 €.

❍ Ενδεικτικός Πίνακας Εργατοωρών Ομάδας 3.  

Ενδεικτική Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης & Επισκευής. Εργατοώρες.

ΑΛΛΑΓΉ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΏΝ.  1

ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΕΓΑΝΏΝ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ.  1

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΉΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ. 1
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ΕΞΑΓΏΓΉ ΠΥΛΏΝΑ.  4

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ ΠΥΛΏΝΑ. 4

ΣΕΡΒΙΣ ΜΉΧΑΝΉΜΑΤΟΣ. 2

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΔΙΣΚΟΥ (PTO) ΤΡΑΚΤΕΡ. 5

ΑΛΛΑΓΉ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΥΝΑΜΟ (ΕΞΏΤΕΡΙΚΟΣ). 1

ΑΛΛΑΓΉ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΥΝΑΜΟ (ΕΣΏΤΕΡΙΚΟΣ ). 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΙΛΟΤΟΥ – ΓΚΑΖΙΟΥ. 2

ΑΛΛΑΓΉ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΦΡΕΝΟΥ ΓΛΥΣΤΡΑΣ ΤΣΑΠΑΣ.  8

ΑΛΛΑΓΉ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΏΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ.  5

ΕΞΑΓΏΓΉ & ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ (ΕΜΠΡΟΣ)  ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ.  6

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΉΧΑΝΉΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ. 2

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΉΣ. 3

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΡΜΟΥ. 5

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ . 2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΏΝ. 2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΏΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ. 2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΤΟΡΝΕΥΣΉΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ -  ΕΔΡΏΝ & ΒΑΛΒΙΔΏΝ. 6

ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΔΡΏΝ & ΒΑΛΒΙΔΏΝ. 4

ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΉΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ. 8

ΤΟΡΝΕΥΣΉ ΚΑΠΑΚΙΟΥ. 4

ΤΟΡΝΕΥΣΉ ΚΟΡΜΟΥ. 5

ΤΟΡΝΕΥΣΉ ΠΑΤΟΥΡΏΝ. 4

ΑΛΛΑΓΉ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΜΠΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ (ΚΟΜΠΛΕ). 3

ΑΛΛΑΓΉ ΚΑΤΑΛΥΤΉ. 1

ΑΛΛΑΓΉ (ΜΕΣΑΙΟ) ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΠΙΣΏ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΣΏΛΉΝΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΉ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΦΟΥΣΚΑ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ & ΒΑΣΕΙΣ. 2

ΚΟΛΛΉΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΉ. 1
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ΑΛΛΑΓΉ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΏΝ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ. 2

ΑΛΛΑΓΉ ΞΉΡΑΝΤΉΡΑ ΑΕΡΟΣ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΡΕΓΟΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΣΙΑΓΏΝΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΉ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ. 2

ΑΛΛΑΓΉ ΤΑΜΠΟΥΡΑ (ΠΙΣΏ). 1

ΑΛΛΑΓΉ ΤΑΜΠΟΥΡΑ - ΣΙΑΓΏΝΕΣ - ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΏΝ (ΠΙΣΏ). 1

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ &ΑΛΛΑΓΉ  ΜΕΙΏΤΉΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΕΜΠΡΟΣ). 2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ & ΑΛΛΑΓΉ  ΜΕΙΏΤΉΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΕΜΠΡΟΣ -ΠΙΣΏ). 3

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΜΕΙΏΤΉΡΏΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΕΜΠΡΟΣ -  ΠΙΣΏ). 4

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΜΕΙΏΤΉΡΏΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΠΙΣΏ). 3

ΑΛΛΑΓΉ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ. 3

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΡΥΘΜΙΣΉ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. 4

ΕΞΑΓΏΓΉ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ  1 ΜΠΕΚ. 1

ΕΞΑΓΏΓΉ  - ΕΠΙΣΚΕΥΉ – ΡΥΘΜΙΣΉ & ΕΠΑΝΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ 6 ΜΠΕΚ. 6

ΓΕΝΙΚΉ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΙΝΉΤΉΡΑ  ΓΕΏΡΓΙΚΟΥ ΜΉΧΑΝΉΜΑΤΟΣ. 20

ΣΥΝΤΉΡΉΣΉ ΚΙΝΉΤΉΡΑ ΓΕΏΡΓΙΚΟΥ ΜΉΧΑΝΉΜΑΤΟΣ. 4

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ. 2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΏΝ. 2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΏΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ. 2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΟΡΝΕΥΣΉ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΕΔΡΏΝ & ΒΑΛΒΙΔΏΝ. 5

ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΔΡΏΝ & ΒΑΛΒΙΔΏΝ. 4

ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΉΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ. 8

ΤΟΡΝΕΥΣΉ ΚΑΠΑΚΙΟΥ. 4

ΤΟΡΝΕΥΣΉ ΚΟΡΜΟΥ. 5

ΤΟΡΝΕΥΣΉ ΠΑΤΟΥΡΏΝ. 4

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΉΣ. 3

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΡΜΟΥ. 5

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΉΣΉ ΒΑΚΤΡΏΝ ΤΉΛΕΣΚΟΠΙΚΏΝ ΚΥΛΙΝΔΡΏΝ (ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ). 5

ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ ΤΑΜΠΟΥΡΟΥ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΑΕΡΟΦΥΛΑ ΣΟΥΣΤΑΣ. 6

ΑΛΛΑΓΉ ΖΑΜΦΟΡ. 3

ΑΛΛΑΓΉ ΖΥΓΙΑ ΣΟΥΣΤΑΣ. 2

ΑΛΛΑΓΉ ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΑΜΦΟΡ . 2

ΑΛΛΑΓΉ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΟΥΣΤΑΣ. 1
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ΑΛΛΑΓΉ ΜΑΝΑ ΣΟΥΣΤΑΣ. 5

ΑΛΛΑΓΉ ΜΠΡΑΚΕΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΉΣΉΣ. 5

ΑΛΛΑΓΉ ΜΠΡΑΚΕΤΑ ΠΙΣΏ ΑΝΑΡΤΉΣΉΣ. 5

ΑΛΛΑΓΉ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΑΝΑΡΤΉΣΉΣ. 2

ΑΛΛΑΓΉ ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ . 1

ΑΛΛΑΓΉ  ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΜΠΑΡΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ). 1

ΑΛΛΑΓΉ ΜΠΑΡΑΣ (ΤΙΜΟΝΙΟΥ). 1

ΑΛΛΑΓΉ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ. 1

ΚΟΛΛΉΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ.  1

ΠΑΡΟΧΉ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΉΣ. 1

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΔΙΣΚΟΥ (PTO) ΤΡΑΚΤΕΡ. 5

ΑΛΛΑΓΉ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΦΟΡΤΉΓΟΥ. 2

ΑΛΛΑΓΉ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΉΓΟΥ. 4

ΑΛΛΑΓΉ ΜΟΥΑΓΙΕ, ΟΜΦΑΛΟ, ΧΟΑΝΉ & ΜΟΥΑΓΙΕ  ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ. 2

ΑΛΛΑΓΉ ΣΕΡΒΟΣΥΜΠΛΕΚΤΉ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ.  1

ΑΛΛΑΓΉ ΣΕΤ ΧΕΛΏΝΑΣ ΣΑΣΜΑΝ.  1

ΑΛΛΑΓΉ ΦΤΕΡΏΤΉΣ ΨΥΓΕΙΟΥ.  1

ΑΛΛΑΓΉ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ.  3

ΑΛΛΑΓΉ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ.  2

ΕΞΑΓΏΓΉ & ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΟΜΠΛΕΡ. 2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ  & ΑΛΛΑΓΉ ΠΛΑΝΉΤΙΚΟ.  7

ΕΞΑΓΏΓΉ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΉ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΡΙΒΉΣ & ΣΤΑΥΡΟ. 2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΉ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΡΙΒΉΣ. 2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΞΟΝΑ.  2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΚΙΝΉΤΉΡΑ & ΣΑΣΜΑΝ &  ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ.  21

ΕΞΑΓΏΓΉ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΉ (ΣΕΤ) ΔΙΣΚΟ - ΠΛΑΤΏ - ΡΟΥΛΕΜΑΝ . 5

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΔΙΧΑΛΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΉ ΦΟΡΤΉΓΟΥ. 1

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΣΑΣΜΑΝ ΦΟΡΤΉΓΟΥ. 2

ΡΥΘΜΙΣΉ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΙΝΉΤΉΡΑ ΦΟΡΤΉΓΟΥ. 2

ΑΛΛΑΓΉ ΚΑΤΑΛΥΤΉ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ 1

ΑΛΛΑΓΉ ΠΙΣΏ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ 1

ΑΛΛΑΓΉ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ (ΤΟ ΚΑΤΏ) 1
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ΑΛΛΑΓΉ ΣΏΛΉΝΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΉ) 1

ΑΛΛΑΓΉ ΦΟΥΣΚΑ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ & ΒΑΣΕΙΣ  2

ΚΟΛΛΉΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ 1

ΑΛΛΑΓΉ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΉ 1

ΑΛΛΑΓΉ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΏΝ 1

ΑΛΛΑΓΉ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ 1

ΑΛΛΑΓΉ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 2

ΑΛΛΑΓΉ ΞΉΡΑΝΤΉΡΑ ΑΕΡΟΣ 1

ΑΛΛΑΓΉ ΡΕΓΟΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 1

ΑΛΛΑΓΉ ΣΙΑΓΏΝΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΉ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 2

ΑΛΛΑΓΉ ΣΚΑΣΤΡΑΣ ΑΕΡΟΣ 1

ΑΛΛΑΓΉ ΤΑΜΠΟΥΡΑ (ΠΙΣΏ). 1

ΑΛΛΑΓΉ ΤΑΜΠΟΥΡΑ  - ΣΙΑΓΏΝΕΣ - ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΏΝ (ΠΙΣΏ). 1

ΑΛΛΑΓΉ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ 3

ΑΛΛΑΓΉ ΦΕΡΜΟΥΙΤ (ΕΜΠΡΟΣ – ΠΙΣΏ). 4

ΑΛΛΑΓΉ ΦΕΡΜΟΥΙΤ (ΕΜΠΡΟΣ – ΠΙΣΏ) & ΤΑΜΠΟΥΡΑ. 4

ΑΛΛΑΓΉ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ. 4

ΑΛΛΑΓΉ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ (ΕΜΠΡΟΣ). 4

ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΟΥΑΓΙΕ, ΑΛΛΑΓΉ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΉΣ ΠΕΔΉΣΉΣ (ΣΑΠ). 3

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΉ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ, ΑΛΛΑΓΉ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ, ΑΛΛΑΓΉ ΦΕΡΜΟΥΙΤ & ΜΕΙΏΤΉΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ & ΑΛΛΑΓΉ ΦΕΡΜΟΥΪΤ (ΕΜΠΡΟΣ). 2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ & ΑΛΛΑΓΉ ΦΕΡΜΟΥΙΤ (ΠΙΣΏ). 2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΜΕΙΏΤΉΡΏΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 2

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΟΥ 2

ΑΛΛΑΓΉ & ΡΥΘΜΙΣΉ ΑΚΡΟΦΥΣΙΏΝ 1

ΑΛΛΑΓΉ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 3

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΡΥΘΜΙΣΉ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 4

ΕΞΑΓΏΓΉ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ 1 ΜΠΕΚ 1

ΕΞΑΓΏΓΉ - ΕΠΙΣΚΕΥΉ - ΡΥΘΜΙΣΉ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ 6 ΜΠΕΚ 6

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ 395
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Ενδεικτικές Λοιπές Εργασίες

3.1 Κινητήρας

 Γενική Επισκευή κινητήρα συμπεριλαμβανομένων του ξεμονταρίσματος και του μονταρίσματος.

 Μερική Επισκευή κινητήρα, αλλαγή  φλάντζας κεφαλής - πλανιάρισμα κεφαλής - τρίψιμο βαλβίδων.

Επισκευή καπακιού κινητήρα.

Σύσφιξη κεφαλών.

Αλλαγή δακτυλιδιών διωστήρων και εφαρμογή πείρων.

Αλλαγή εδράνων ολίσθησης (κουζινέτων) εκκεντροφόρου και εφαρμογή.

Αλλαγή οδηγών Βαλβίδων.

Αλλαγή εδρών Βαλβίδων.

Αλλαγή Φλάντζες - Τσιμούχες.

Αλλαγή φλάντζας κεφαλής ανεξάρτητη για κάθε κύλινδρο. 

Αλλαγή Ελατηρίων ή χιτωνίων ή εμβόλου.

Επισκευή μηχανισμού κίνησης Βαλβίδων.

Ρύθμιση Βαλβίδων.

Επισκευή Αντλίας Νερού.

Αλλαγή Αντλίας Νερού.

Επισκευή Ψυγείου Νερού.

Αλλαγή Ψυγείου Νερού.

Έλεγχος και επισκευή Αντλίας καυσίμου.

Αλλαγή Αντλίας καυσίμου.

Καθαρισμός ακροφυσίων ψεκασμού καυσίμου.

Επισκευή Υπερσυμπιεστή.

Αλλαγή Υπερσυμπιεστή.

Αλλαγή Φίλτρου λαδιού - αέρα  - καυσίμου κλπ.

Έλεγχος Καυσαερίων.

Αποσυναρμολόγηση - Επανασυναρμολόγηση Κινητήρα.

Ανέβασμα - Κατέβασμα  κινητήρα.

Σύσφιξη κεφαλών.

Αλλαγή τσιμούχας στροφάλου.

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση κάρτερ.

Αφαίρεση καθρέφτη, αλλαγή φλαντζών ή και τσιμούχας.

Έλεγχος, Επισκευή ή αλλαγή αντλίας λαδιού.

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση πολλαπλής εισαγωγής.

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση πολλαπλής εξαγωγής.

Αντικατάσταση χιτωνίων.

Απομαγνητισμός στροφάλου.
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Δακτυλίδια διωστήρων εφαρμογή πείρων.

Δακτυλίδια εκκεντροφόρου (Τοποθέτηση και Ευθυγράμμιση).

Έλεγχος ραγίσματος στροφάλου.

Έμβολα πλήρη εφαρμογή.

Επαναφορά πατούρας.

Ευθυγράμμιση χιτωνίων και εφαρμογή.

Ευθυγράμμιση κουζινέτων βάσεως και εφαρμογή.

Εφαρμογή βαλβίδων κινητήρα.

Ζυγοστάθμιση στροφάλου.

Τοποθέτηση κουζινέτων μπιελών.

Λείανση εδρών κινητήρα.

Λείανση επιφάνειας κεφαλής.

Λείανση επιφάνειας κυλίνδρων.

Λείανση στροφάλου.

Μοντάρισμα εμβόλων.

Μοντάρισμα στροφάλου.

Τοποθέτηση οδηγών βαλβίδων.

Πρεσάρισμα και έλεγχος καπακιών.

Πρεσάρισμα και έλεγχος κορμού.

Ρεκτιφιέ όλων των κυλίνδρων κινητήρα.

Ρεκτιφιέ στροφάλου.

Ρυθμίσεις διακένων μηχανής.

3.2 Κιβώτιο Ταχυτήτων.

 Κατέβασμα, επισκευή και επανατοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων.

 Αφαίρεση  καλύμματος  κιβωτίου  ταχυτήτων,  έλεγχος  και  αλλαγή  φλάντζας  και
τσιμούχας μοχλού ταχυτήτων.

 Αλλαγή Φουρκετών.

 Αλλαγή Συγχρονιζέ.

 Αλλαγή Τριβών (Ρουλεμάν).

 Αλλαγή Γραναζιών.

 Αλλαγή Φλαντζών & Τσιμουχών.

 Επισκευή πρωτεύοντος άξονα.

 Επισκευή Δευτερεύοντος άξονα.

 Επισκευή Ημιαξονίου.

 Σταυροί ταχυτήτων.

 Σταθερά ταχυτήτων.

 Επισκευή Αυτόματου Κιβωτίου Ταχυτήτων.

 Αλλαγή αντλίας λεβιέ.
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3.3 Συμπλέκτης.

 Επισκευή Τρόμπας Συμπλέκτη (master-slave).

 Αλλαγή (σετ) Δίσκου - Πλατώ - Ρουλεμάν.

 Αλλαγή Φερμουίτ.

 Επισκευή Δίσκου.

 Επισκευή Πλατώ.

 Αλλαγή Φυσούνας.

 3.4 Εμπρόσθιο Σύστημα.

 Επισκευή Ακραξονίου.

 Αλλαγή Ρουλεμάν. 

 Αλλαγή γλίστρες - Κουζινέτα.

 Αλλαγή Πείρου Ακραξονίου.

 Αλλαγή Ρουλεμάν μουαγιέ.

 Αλλαγή Τσιμουχών πλήμνης (Μουαγιέ).

 Αλλαγή Ροδελών.

 Αλλαγή Ροδελών (μεταλλικών). 

 Αλλαγή Ταπών Πειροδακτυλίων.

 Γρασσαδοράκι (Ακρόμπαρα ή Μουαγιέ).

 Αλλαγή Ακρόμπαρων μικρής-μεγάλης Μπάρας.

 Έλεγχος & Επισκευή μηχανισμού Διεύθυνσης.

 Έλεγχος & Επισκευή Υδραυλικής Αντλίας Τιμονιού.

 Έλεγχος  & Αλλαγή ελαστικών σωλήνων (Μαρκουτσιών) πιέσεως.

3.5 Αεροσυμπιεστής.

 Επισκευή Στροφάλου.

 Αλλαγή Ρουλεμάν.

 Αλλαγή ελατηρίων Κοφλέρ .

 Αλλαγή Δακτυλιδιών.

 Αλλαγή Διωστήρων.

 Αλλαγή Φλαντζών. 

 Αλλαγή ελατηρίων .

 Βαλβίδα Ασφαλείας (Σκάστρα) Κοφλέρ.

 Αλλαγή Φλαντζών Κοφλέρ .

 Αλλαγή ελατηρίων Κοφλέρ .

 Αλλαγή Βαλβίδας Κοφλέρ.

 Αλλαγή Χιτωνίου Κοφλέρ.

Σελίδα 129





 Αλλαγή Φίλτρων.

 Αλλαγή  Σκάστρα  Κοφλέρ.

3.6 Διαφορικό.

 Επισκευή συστήματος διαφορικού (Δορυφόρος & Πείροι).

 Επισκευή & Αντικατάσταση Πηνίου - Κορώνας - Ρουλεμάν.

 Επισκευή & Αντικατάσταση Μειωτήρων & Ημιαξονίων.

 Αντικατάσταση Φλαντζών & Τσιμουχών.

3.7 Επισκευή Καμπίνας.

 Αντικατάσταση Αμορτισέρ Κουβουκλίου.

 Αντικατάσταση Μπουκάλας Ανύψωσης.

 Έλεγχος - Επισκευή & Αντικατάσταση Αντλίας Ανύψωσης.

 Επισκευή & Αντικατάσταση μηχανισμού έδρασης Καθίσματος.

 Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα.

 Αντικατάσταση πλαϊνών και οπίσθιων υαλοπινάκων.

 Επισκευή αρθρώσεων θυρών.

 Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων.

 Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών.

 Επισκευή καθισμάτων αέρος.

 Αντικατάσταση πατώματος καμπίνας.

 Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί.

3.8. Σύστημα Ανάρτησης (Σούστες, Αποσβεστήρες κλπ).

 Αλλαγή Αμορτισέρ (εμπρός).

 Αλλαγή Αμορτισέρ (πίσω). 

 Αλλαγή  & Επισκευή Σουστών.

 Αλλαγή Μπρακέτων.

 Αλλαγή ελαστικών παρεμβυσμάτων (Σινεμπλόκ).

 Αλλαγή Κόντρας & Σουστών.

3.9. Σύστημα Πέδησης.

 Έλεγχος  Δικτύου Αέρος -Υδραυλικού.

 Έλεγχος  Κεντρικής Βαλβίδας.

 Έλεγχος  & Αλλαγή Φυσούνας Τροχού.

 Έλεγχος  & Αλλαγή ρυθμιστών (Ρεγουλατόρων) Φρένων.
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 Έλεγχος  & Τορνίρισμα Ταμπούρων.

 Έλεγχος  & Επισκευή Δίσκων.

 Αντικατάσταση Δίσκων.

 Έλεγχος Σιαγώνων & Φερμουίτ.

 Αλλαγή Σιαγώνων & Φερμουίτ.

 Λίπανση - Αντικατάσταση Ρουλεμάν Τροχών & Πλήμνης (Μουαγιέ).

 Αλλαγή Τσιμουχών & Δαχτυλιδιών.

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 3.008 ώρες.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ   ΚΟΣΤΟΣ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΑ  ΕΤΗ  2018-2019-2020:  90.240,00 Ευρώ  +  Φ.Π.Α.  24%  =
111.897,60 €.

Ομάδα  4:  Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους  επί  των  Επιβατικών  & Ημιφορτηγών
οχημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

4. Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ομάδας 4.  

    α/α Περιγραφή είδους. Ποσότητα
(ΤΕΜ).

  1 Σετ  συμπλέκτη  (Δίσκος-Πλατό-
Ρουλεμάν).

20

  2 Τακάκια (σετ). 40

         3 Κολάρα ψυγείου (επάνω). 20

  4 Κολάρα ψυγείου (κάτω). 20

  5 Κολάρα δοχείου διαστολής. 20

  6 Κολάρα νερού καλοριφέρ (σετ 2
τεμαχίων, πάνω & κάτω).

20

  7 Φερμουίτ. 20

  8 Δοχείο διαστολής. 10

  9 Φίλτρο Αέρος.   30

10 Φίλτρο Λαδιού. 30

11 Φίλτρο Πετρελαίου. 30

       12 Φίλτρο Βενζίνης.            21

13 Δισκόπλακες (πίσω). 10

14 Δισκόπλακες (εμπρός). 20
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15 Ταμπούρα πίσω άξονα. 16

16 Αντλία συμπλέκτη (άνω).  5

17 Αντλία συμπλέκτη (κάτω).  5

18 Ψυγείο νερού.  12

19 Ιμάντες. 40

20 Ιμάντες βεντιλατέρ. 40

21 Τεντωτήρας ιμάντα (σετ). 30

22 Θερμοστάτες. 40

23 Φυσούνες φρένων (εμπρός). 20

24 Φυσούνες φρένων (πίσω). 20

25 Σιαγόνες φρένων. 10

26 Σινεμπλόκ (εμπρός). 16

27 Σινεμπλόκ (πίσω). 30

28 Αντλία φρένων. 20

29 Μηχανισμός παραθύρου.   4

30 Τσιμούχες.        200

31 Υαλοκαθαριστήρες(σετ).          20

32 Μπουζί. 40

33 Καθρέπτης (αριστερός ή δεξιός).   8

34 Αμορτισέρ (Σετ) 4 τεμάχια.   8

35 Αντλία βενζίνης.   4

36 Συσσωρευτής 85 Ah.   10

37 Συσσωρευτής 65 Ah.   10

38 Συσσωρευτής 45 Ah.   10

39 Λάμπες Ή1 - 12V. 200

40 Λάμπες Ή4 - 12V. 200

41 Λάμπες Ή7 - 12V. 200

42 Λάμπες 12V/21W/5W. 160

43 Λάμπες 12V/21W (Καρυδάκι). 200

44 Λάμπες Ή3 - 12V. 200

45 Λάμπες 12V/5W (Φουντούκι). 200

46 Φανάρια (εμπρός) Ήμιφορτηγά.   10

47 Φανάρια (πίσω) Ήμιφορτηγά.   10

48 Ανταλλακτικά μίζας.   10

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2.319

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 2.319 Τεμάχια. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 53.428,50 € + Φ.Π.Α. 24%
= 66.251,34 €.

 Ενδεικτικός Πίνακας Εργατοωρών Ομάδας 4.  

Ενδεικτική Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης & Επισκευής. Εργατοώρες.

ΑΛΛΑΓΉ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ). 1

ΑΛΛΑΓΉ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΉΜΙΦΟΡΤΉΓΟΥ). 2

ΑΛΛΑΓΉ ΛΑΔΙΏΝ & ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ & ΉΜΙΦΟΡΤΉΓΑ. 1

ΑΛΛΑΓΉ (ΣΕΤ) ΔΙΣΚΟ - ΠΛΑΤΏ - ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ. 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΙΛΟΤΟΥ - ΓΚΑΖΙΟΥ. 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΉΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ. 1

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΙΝΉΤΉΡΑ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ &  ΉΜΙΦΟΡΤΉΓΟΥ). 7

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΣΑΣΜΑΝ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ &  ΉΜΙΦΟΡΤΉΓΟΥ). 3

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ & ΉΜΙΦΟΡΤΉΓΑ) 1

ΡΥΘΜΙΣΉ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΉΜΙΦΟΡΤΉΓΟΥ (ΒΕΝΖΙΝΉ). 1

ΡΥΘΜΙΣΉ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΉΜΙΦΟΡΤΉΓΟΥ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ). 1

ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΝΙΚΟ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ). 1

ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΝΙΚΟ (ΉΜΙΦΟΡΤΉΓΑ). 1

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΉΣ. 3

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΡΜΟΥ. 5

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ. 2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΏΝ. 2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΏΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ. 2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΤΟΡΝΕΥΣΉΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΕΔΡΏΝ & ΒΑΛΒΙΔΏΝ. 6

ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΔΡΏΝ & ΒΑΛΒΙΔΏΝ. 5

ΑΛΛΑΓΉ ΜΠΑΡΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ). 1

ΑΛΛΑΓΉ ΜΠΑΡΑΣ (ΤΙΜΟΝΙΟΥ). 1

ΑΛΛΑΓΉ ΚΑΤΑΛΥΤΉ. 1

ΑΛΛΑΓΉ (ΜΕΣΑΙΟ) ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ. 1

ΑΛΛΑΓΉ (ΠΙΣΏ) ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ (ΤΟ ΚΑΤΏ). 1

ΚΟΛΛΉΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΉΣ 1

ΑΛΛΑΓΉ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΉ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΏΝ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ. 2
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ΑΛΛΑΓΉ ΡΕΓΟΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΣΙΑΓΏΝΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΉ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ. 2

ΑΛΛΑΓΉ ΤΑΜΠΟΥΡΑ (ΠΙΣΏ). 1

ΑΛΛΑΓΉ ΤΑΜΠΟΥΡΑ  - ΣΙΑΓΏΝΕΣ - ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΏΝ (ΠΙΣΏ). 1

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ, ΑΛΛΑΓΉ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ (ΕΜΠΡΟΣ). 2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ, ΑΛΛΑΓΉ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ (ΠΙΣΏ). 2

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ, ΑΛΛΑΓΉ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ (ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΏ) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ. 3

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ, ΑΛΛΑΓΉ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ (ΕΜΠΡΟΣ)  ΉΜΙΦΟΡΤΉΓΟΥ. 1

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ & ΑΛΛΑΓΉ ΤΑΚΑΚΙΑ (ΕΜΠΡΟΣ) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ. 1

ΕΞΑΓΏΓΉ ΤΡΟΧΏΝ & ΑΛΛΑΓΉ ΤΑΚΑΚΙΑ (ΕΜΠΡΟΣ) ΉΜΙΦΟΡΤΉΓΟΥ. 1

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΟΥ. 2

ΑΛΛΑΓΉ ΡΥΘΜΙΣΉ ΑΚΡΟΦΥΣΙΏΝ. 1

ΑΛΛΑΓΉ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ. 3

ΑΝΑΓΟΜΏΣΉ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ). 1

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΡΥΘΜΙΣΉ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. 4

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΡΥΘΜΙΣΉ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΉ ΤΑΧΥΤΉΤΑΣ. 2

ΕΞΑΓΏΓΉ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ 1 ΜΠΕΚ. 1

ΕΞΑΓΏΓΉ - ΕΠΙΣΚΕΥΉ - ΡΥΘΜΙΣΉ & ΕΠΑΝ/ΣΉ 4 ΜΠΕΚ. 4

ΑΛΛΑΓΉ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΥΝΑΜΟ (ΕΞΏΤΕΡΙΚΟΣ). 1

ΑΛΛΑΓΉ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΥΝΑΜΟ (ΕΣΏΤΕΡΙΚΟΣ ). 1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ 95

Ενδεικτικές Λοιπές Εργασίες

4.1 Κινητήρας

 Γενική Επισκευή κινητήρα συμπεριλαμβανομένων του ξεμονταρίσματος και του μονταρίσματος.

 Μερική Επισκευή κινητήρα, αλλαγή  φλάντζας κεφαλής  -  πλανιάρισμα κεφαλής  - τρίψιμο βαλβίδων.

Επισκευή καπακιού κινητήρα.

Σύσφιξη κεφαλών.

Αλλαγή δακτυλιδιών διωστήρων και εφαρμογή πείρων.

Αλλαγή εδράνων ολίσθησης (κουζινέτων) εκκεντροφόρου και εφαρμογή.

Αλλαγή οδηγών Βαλβίδων.

Αλλαγή εδρών Βαλβίδων.

Αλλαγή Φλάντζες & Τσιμούχες.

Αλλαγή φλάντζας κεφαλής ανεξάρτητη για κάθε κύλινδρο. 

Αλλαγή Ελατηρίων ή χιτωνίων ή εμβόλου.

Επισκευή μηχανισμού κίνησης Βαλβίδων.

Ρύθμιση Βαλβίδων.
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Επισκευή Αντλίας Νερού.

Αλλαγή Αντλίας Νερού.

Επισκευή Ψυγείου Νερού.

Αλλαγή Ψυγείου Νερού.

Έλεγχος και επισκευή Αντλίας καυσίμου.

Αλλαγή Αντλίας καυσίμου.

Καθαρισμός ακροφυσίων ψεκασμού καυσίμου.

Επισκευή Υπερσυμπιεστή.

Αλλαγή Υπερσυμπιεστή.

Αλλαγή Φίλτρου λαδιού-αέρα-καυσίμου κλπ.

Έλεγχος Καυσαερίων.

Αποσυναρμολόγηση & Επανασυναρμολόγηση Κινητήρα.

Ανέβασμα  & Κατέβασμα  κινητήρα.

Σύσφιξη κεφαλών.

Αλλαγή τσιμούχας στροφάλου.

Αφαίρεση & επανατοποθέτηση κάρτερ.

Αφαίρεση καθρέφτη, αλλαγή φλαντζών ή και τσιμούχας.

Έλεγχος, Επισκευή ή αλλαγή αντλίας λαδιού.

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση πολλαπλής εισαγωγής.

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση πολλαπλής εξαγωγής.

Αντικατάσταση χιτωνίων.

Απομαγνητισμός στροφάλου.

Δακτυλίδια διωστήρων εφαρμογή πείρων.

Δακτυλίδια εκκεντροφόρου (Τοποθέτηση & Ευθυγράμμιση).

Έλεγχος ραγίσματος στροφάλου.

Έμβολα πλήρη εφαρμογή.

Επαναφορά πατούρας.

Ευθυγράμμιση χιτωνίων & εφαρμογή.

Ευθυγράμμιση κουζινέτων βάσεως & εφαρμογή.

Εφαρμογή βαλβίδων κινητήρα.

Ζυγοστάθμιση στροφάλου.

Τοποθέτηση κουζινέτων μπιελών.

Λείανση εδρών κινητήρα.

Λείανση επιφάνειας κεφαλής.

Λείανση επιφάνειας κυλίνδρων.

Λείανση στροφάλου.

Μοντάρισμα εμβόλων.

Μοντάρισμα στροφάλου.

Τοποθέτηση οδηγών βαλβίδων.
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Πρεσάρισμα & έλεγχος καπακιών.

Πρεσάρισμα & έλεγχος κορμού.

Ρυθμίσεις διακένων μηχανής.

4.2 Κιβώτιο Ταχυτήτων.

 Κατέβασμα, επισκευή και επανατοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων.

 Αφαίρεση καλύμματος κιβωτίου ταχυτήτων, έλεγχος και αλλαγή φλάντζας και τσιμούχας μοχλού ταχυτήτων.

 Αλλαγή Φουρκετών.

 Αλλαγή Συγχρονιζέ.

 Αλλαγή Τριβών (Ρουλεμάν).

 Αλλαγή Γραναζιών.

 Επισκευή Αργού - Γρήγορου.

 Αλλαγή Φλαντζών & Τσιμουχών.

 Επισκευή πρωτεύοντος άξονα.

 Επισκευή Δευτερεύοντος άξονα.

 Επισκευή Ημιαξονίου.

 Σταυροί ταχυτήτων.

 Σταθερά ταχυτήτων.

 Επισκευή Αυτόματου Κιβωτίου Ταχυτήτων.

 Αλλαγή αντλίας λεβιέ.

4.3 Συμπλέκτης.

 Επισκευή Τρόμπας Συμπλέκτη (master - slave).

 Αλλαγή (σετ) Δίσκου - Πλατώ - Ρουλεμάν.

 Αλλαγή Φερμουίτ.

 Επισκευή Δίσκου.

 Επισκευή Πλατώ.

 Αλλαγή Φυσούνας.

 4.4 Εμπρόσθιο Σύστημα.

 Επισκευή Ακραξονίου.

 Αλλαγή Ρουλεμάν. 

 Αλλαγή γλίστρες  & Κουζινέτα.

 Αλλαγή Πείρου Ακραξονίου.

 Αλλαγή Ρουλεμάν μουαγιέ.

 Αλλαγή Τσιμουχών πλήμνης (Μουαγιέ).

 Αλλαγή Ροδελών.

 Αλλαγή Ροδελών (μεταλλικών).
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 Αλλαγή Ταπών Πειροδακτυλίων.

 Γρασσαδοράκι (Ακρόμπαρα ή Μουαγιέ).

 Αλλαγή Ακρόμπαρων μικρής  & μεγάλης Μπάρας.

 Έλεγχος  & Επισκευή μηχανισμού Διεύθυνσης.

 Έλεγχος  & Επισκευή Υδραυλικής Αντλίας Τιμονιού.

 Έλεγχος  & Αλλαγή ελαστικών σωλήνων (Μαρκουτσιών) πιέσεως.

4.5 Αεροσυμπιεστής.

 Επισκευή Στροφάλου.

 Αλλαγή Ρουλεμάν.

 Αλλαγή ελατηρίων Κοφλέρ. 

 Αλλαγή Δακτυλιδιών.

 Αλλαγή διωστήρων.

 Αλλαγή Φλαντζών.

 Αλλαγή ελατηρίων. 

 Βαλβίδα Ασφαλείας (Σκάστρα) Κοφλέρ.

 Αλλαγή Φλαντζών Κοφλέρ .

 Αλλαγή ελατηρίων Κοφλέρ .

 Αλλαγή Βαλβίδας Κοφλέρ.

 Αλλαγή Χιτωνίου Κοφλέρ.

 Αλλαγή Φίλτρων.

 Αλλαγή Σκάστρα Κοφλέρ.

4.6 Διαφορικό.

 Επισκευή συστήματος διαφορικού (Δορυφόρος - Πείροι).

 Επισκευή - Αντικατάσταση Πηνίου - Κορώνας - Ρουλεμάν.

 Επισκευή - Αντικατάσταση Μειωτήρων - Ημιαξονίων.

 Αντικατάσταση Φλαντζών & Τσιμουχών.

4.7 Επισκευή Καμπίνας.

 Αντικατάσταση Αμορτισέρ Κουβουκλίου.

 Αντικατάσταση Μπουκάλας Ανύψωσης.

 Έλεγχος  - Επισκευή - Αντικατάσταση Αντλίας Ανύψωσης.

 Επισκευή & Αντικατάσταση μηχανισμού έδρασης καθίσματος.

 Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα.

 Αντικατάσταση πλαϊνών και οπίσθιων υαλοπινάκων.

 Επισκευή αρθρώσεων θυρών.

 Επισκευή καθισμάτων αέρος.
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 Αντικατάσταση πατώματος καμπίνας.

 Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί.

 4.8. Σύστημα Ανάρτησης (Σούστες, Αποσβεστήρες κλπ).

 Αλλαγή Αμορτισέρ (εμπρός).

 Αλλαγή Αμορτισέρ (πίσω). 

 Αλλαγή & Επισκευή Σουστών.

 Αλλαγή Μπρακέτων.

 Αλλαγή ελαστικών παρεμβυσμάτων (Σινεμπλόκ).

 Αλλαγή Κόντρα & Σουστών.

4.9. Σύστημα Πέδησης.

 Έλεγχος  Δικτύου Αέρος  - Υδραυλικού.

 Έλεγχος Κεντρικής Βαλβίδας.

 Έλεγχος  & Αλλαγή Φυσούνας Τροχού.

 Έλεγχος  & Αλλαγή ρυθμιστών (Ρεγουλατόρων) Φρένων.

 Έλεγχος  & Τορνίρισμα Ταμπούρων.

 Έλεγχος  & Επισκευή Δίσκων.

 Αντικατάσταση Δίσκων.

 Έλεγχος  Σιαγώνων & Φερμουίτ.

 Αλλαγή  Σιαγώνων & Φερμουίτ.

 Λίπανση  - Αντικατάσταση Ρουλεμάν Τροχών  - Πλήμνης (Μουαγιέ).

 Αλλαγή  Τσιμουχών & Δαχτυλιδιών.

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 775 ώρες. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :  27.125,00 Ευρώ  + Φ.Π.Α. 24% = 33.635,00 €.

Ομάδα  5:  Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους  επί  των  συσκευών  ταχογράφων  &
περιοριστών  ταχύτητας  για  Φορτηγά,  Απορριμματοφόρα,  Πυροσβεστικό,  Μηχανήματα
Έργου  &  Λεωφορεία  που  φέρουν  τον  ως  άνω  εξοπλισμό  με  τις  αναγκαίες  εργασίες
τοποθέτησής τους.

5. Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ομάδας 5.  

α/α Περιγραφή είδους. Ποσότητα
(ΤΕΜ).

         1 Σένσορας Ψηφιακού Ταχογράφου   3

2 Ντουί  Δότη - Φύσες. 14
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3 Καλωδίωση.   5

4 Σφραγίδες  (Σασμάν-
Ταχογράφου).

38

5 Μπαταρίες. 20

6 Σένσορας   Αναλογικού
Ταχογράφου.

  4

7 Ρολόι Ταχογράφου.   4

8 Μηχανισμός Ταχογράφου.   3

9 Ποτενσιόμετρο.   2

       10 Καπάκια. 10

       11 Νούμερα Χιλιομέτρων. 10

       12 Μηχανισμός Χιλιομέτρων.   8

       13 Χαρτί  εκτύπωσης  ψηφιακού
ταχογράφου (Ρολό 8  m) [Πακέτο
3 τεμαχίων].

        100

       14 Δίσκοι  καταγραφής  ταχύτητας
φορτηγών – ταχογράφος 125  km
[Πακέτο 100 τεμαχίων].

        198

       15 Δίσκοι  καταγραφής  ταχύτητας
φορτηγών – ταχογράφος 180 km.
[Πακέτο 100 τεμαχίων].

 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ      435

ΣΥΝΟΛΟ  ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 435 Τεμάχια.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 8.126,00 € + Φ.Π.Α.
24% = 10.076,24 €.

❍ Ενδεικτικός Πίνακας Εργατοωρών Ομάδας 5.  

Ενδεικτική Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης & Επισκευής. Εργατοώρες.

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΝΤΙΖΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ &  ΚΟΝΤΕΡ.  1

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟΥ.  2

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΜΕΡΙΚΉ).  1

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΟΛΙΚΉ).  2

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΉΛΏΣΉ - ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ.  1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΤΙΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ)  .  1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΤΙΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΉΦΙΑΚΟΥ)  .  2

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ 10
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ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 176 ώρες.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 6.055,00 Ευρώ  

+ Φ.Π.Α. 24% = 7.508,20 €.

Ομάδα  6:    Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους  επί   της  Υπερκατασκευής  του  καλαθοφόρου  
οχήματος του Δήμου με  τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

6. Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ομάδας 6.  

α/α Περιγραφή είδους. Ποσότητα
(ΤΕΜ).

         1 Ρελέ ισχύος.          1

2 Ρελέ χαμηλής τάσης.          1

3 Emergency Stop.  1

         4 Στεγανά  υδραυλικών  κυλίνδρων
υψηλής πίεσης.

 1

         5 Πείροι συγκράτησης βελτιωμένοι.   1

         6 Δαχτυλίδια υψηλής πίεσης.  1

         7 Ήλεκτρικές βαλβίδες.  1

         8 Τερματικός  διακόπτης
προστατευμένος από υγρασίες.

 1

         9 Υδραυλικός κύλινδρος ποδαρικού.  1

       10 Φρένο  συγκράτησης  υδραυλικών
κυλίνδρων.

 1

       11 Υδραυλικός  κύλινδρος περιστροφής
καλαθιού.

 1

       12 Υδραυλικός  κύλινδρος
παραλληλοποίησης.

 1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ   12

ΣΥΝΟΛΟ  ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 12 Τεμάχια.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 4.470,00 € + Φ.Π.Α.
24% = 5.542,80 €

❍ Ενδεικτικός Πίνακας Εργατοωρών Ομάδας 6.  

Ενδεικτική Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης & Επισκευής. Εργατοώρες.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΤΣΙΜΟΥΧΏΝ ΕΜΒΟΛΟΥ.   3

ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ  ΣΥΣΤΉΜΑΤΏΝ  &  ΕΙΣΑΓΏΓΉ  ΝΕΏΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΏΝ.

  3

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΉΛΕΣΚΟΠΙΚΏΝ ΔΟΚΏΝ.   6

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΣΥΣΤΉΜΑΤΏΝ.   4

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΜΥΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΉΣ. 10

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΙΕΣΉΣ.   6

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ 32

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 100 ώρες. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 3.500,00 € 

+ Φ.Π.Α. 24% = 4.340,00 €.

Ομάδα 7 Α:   Προμήθεια αντικατάστασης των ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου [Φορτηγών,  
Απορριμματοφόρων,  Λεωφορείων,  Πυροσβεστικού  οχήματος,  επιβατικών,  ημιφορτηγών,
Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου] .  

7. Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ομάδας 7Α.  

 ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ          ΥΠΉΡΕΣΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΔΙΟΙΚΉΤΙΚΉ.    ΠΟΣΟΤΉΤΑ

Α/Α ΑΡ.ΟΧΉM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F

1 ΚΉΉ 3500 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R15 3.       - 4 8

2 ΚΉΉ 3501 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R15              - 4 8

3 ΚΉΉ 3502 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R15             - 4 8

4 ΚΉΉ 3503 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R15             - 4 8
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5 KHH 3504 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R15             - 4 8

6 ΚΉΉ 2106 ΣΙΤΡΟΕΝ 175/65R14             - 4 9

7 ΚΉΉ 3514 ΓΚΟΛΦ 205/55R16             - 4 8

8 ΚΉΙ   4683 ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ 195/60R15             - 4 8

9 ΚΉΙ   4685 ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ 195/60R15             - 4 8

10 ΚΉΙ   4742 ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ  (4Χ4) 215/65R16             - 4 10

11 KHH 3541 CITROEN 185/65R15             - 4 8

12 KHH 8132 TOYOTA YARIS 175/65R15 -----       - 4 8

13 KHH 8133 TOYOTA YARIS 175/65R15 -----       - 4 8

14 ΚΉΉ 5849 TOYOTA HILUX (4X4) 265/60R18      - 4 12

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  11.035,00 €                        (ΤΕΜΑΧΙΑ: 119)

   ΥΠΉΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΉΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ.  

Α/Α ΑΡ.ΟΧΉM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R

1 ΚΉΉ 3471 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 295/80R22,5 295/80R22,5 2 4 12

2 ΚΉΙ   4718 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 295/80R22,5 295/80R22,5 2  4 12

3 ΚΉΉ 3497 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 295/80R22,5 295/80R22,5 2 4 12

4 ΚΉΙ   7156 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 265/70R19,5 265/70R19,5 2 4 12

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 18.120,00 €                           (ΤΕΜΑΧΙΑ 48)

   ΥΠΉΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΉΤΑΣ.  

Α/Α ΑΡ.ΟΧΉM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R

1 ΚΉΉ 2110 ΑΠΟΡ/ΡΟ 285/70R19,5 285/70R19,5 2 4 12

2 ΚΉΉ 2148 ΑΠΟΡ/ΡΟ 285/70R19,5 285/70R19,5 2 4 12

3 ΚΉΉ 3479 ΦΟΡΤΉΓΟ 315/80R22,5 315/80R22,5 2 6 16

4 ΚΉΉ 3491 ΑΠΟΡ/ΡΟ 12R22,5 12R22,5 2 4 12

5 ΚΉΉ 3515 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/80R22,5 315/80R22,5 2 4 12

6 ΚΉΙ   3809 ΑΠΟΡ/ΡΟ 295/80R22,5 295/80R22,5 2 4 12

7 ΚΉΙ   7209 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/70R22,5    315/70R22,5   2 4 12

8 ΚΉΟ 7863 ΑΠΟΡ/ΡΟ 13R22,5   13R22,5   2 4 12

9 ΚΉΟ 7864 ΑΠΟΡ/ΡΟ 13R22,5   13R22,5   2 4 12

10 ΚΉΟ 7895 ΑΠΟΡ/ΡΟ 13R22,5 13R22,5   2 4 12

11 ΚΉΟ 8546 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/80R22,5   315/80R22,5   2 4 12

12 ΚΉΟ 8634 ΑΠΟΡ/ΡΟ 11R22,5   11R22,5   2 4 12

13 ΚΉΟ 8656 ΑΠΟΡ/ΡΟ 11R22,5   11R22,5   2 4 12

14 ΚΉΟ 8749 ΑΠΟΡ/ΡΟ 11R22,5   11R22,5   2 4 12

15 ΚΉΟ 8909 ΑΠΟΡ/ΡΟ 12R22,5   12R22,5   2 4 12

16 ΚΉΙ   4744 ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ 185R14   185R14   2 2 8

17 ΚΉΟ 8655 ΜΑΖDΑ 205R16               - 4 - 8

18 ΚΉΟ 8715 VW CΑΝDΥ 165/80R13               - 4 - 8

19 ΚΉΟ 8486 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 11R22,5   11R22,5   2 4 12

Σελίδα 142





20 ΚΉΉ 3532 MERCEDES-ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 315/80R22,5   315/80R22,5   2 8 20

 ΕΠΙΚΑΘΉΜΕΝΟ  385/65R22,5               - 6 - 12

21 ΜΕ 108433 ΣΑΡΩΘΡΟ 10R22,5 10R22,5   2 4 18

22 ΜΕ 57587 ΣΑΡΩΘΡΟ 10R22,5 10R22,5   2 4 12

23 ΜΕ 96493 ΣΑΡΩΘΡΟ 7.00R15               - 2 2 4

24 ΜΕ 103591 ΣΑΡΩΘΡΟ               -               -  - - 

25 ΜΕ 103592 ΣΑΡΩΘΡΟ               -               -  - - 

26 ΜΕ 103593 ΣΑΡΩΘΡΟ               -               -  - -

27 KHH 1988 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 13R22.5 13R22.5 2 8 20

 ΕΠΙΚΑΘΉΜΕΝΟ  385/65R 22,5  6 - 18

28 KHH 3525 AΠOΡ/ΡΟ 285/70R19,5 285/70R19,5 2 4 12

29 ΚΉΉ 3531 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/70R22,5   315/70R22,5   2 4 12

30 ΚΉΉ 5821 ΉΜΙΦΟΡΤΉΓΟ 165/70 R14              -           4         - 8

31 ΚΉΉ 5822 ΉΜΙΦΟΡΤΉΓΟ 185/60 R15              - 4        - 8

32 ΚΉΉ 5827 ΑΠΟΡ/ΡΟ 285/70/R19,5 285/70/R19,5 2          4 12

33 KHO 8792 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 13R22,5 13R22,5 2 8 20

ΕΠΙΚΑΘΉΜΕΝΟ 385/65R22,5             - 6 - 12

34 ΚΉΉ 8134 AΠOΡ/ΡΟ 315/80R22,5   315/80R22,5   2 4 12

35 ΚΉΉ 8136 AΠOΡ/ΡΟ 315/80R22,5   315/80R22,5   2 4 13

  36   ΜΕ135460 ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 295-57 295-57    2  4 12

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  134.406,00  €                     (ΤΕΜΑΧΙΑ: 445)

 TEXNIKH  YΠΉΡΕΣΙΑ.   

Α/Α ΑΡ.ΟΧΉM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R

1 ΒΑΕ 6819 ΝΤΑΥΤΟΝΑ 2.50-17 2.75-17 - -

2 ΚΉΉ 2103 ΦΟΡΝΤ 215/70R15   215/70R15   2 2 8

3 ΚΉΉ 2105 ΦΟΡΝΤ 215/70R15   215/70R15   2 2 8

4 ΚΉΉ 3462 ΦΟΡΝΤ 215/70R15   215/70R15   2 2 8

6 ΚΉΙ   6834 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 185R14   185R14   2 2 8

7 ΚΉΙ   7783 ΦΟΡΝΤ 205/75R14 205/75R14 2 2 8

8 ΚΉΟ 8716 VW CΑΝDΥ 165/80R13               - 2 2 8

9 ΚΉΟ 8934 ΝΙΣΣΑΝ 205R16               - 2  2 8

10 ΚΉΉ 3516 ΦΟΡΤΉΓΟ 13R22.5   13R22.5   4 8 24

11 ΚΉΙ   6840 ΜΜC ΦΟΡΤΉ 205/80R16               - 4  - 8

12 ΚΉΙ   6842 ΦΟΡΤΉΓΟ 10R17,5 10R17,5 2 4 12

13 ΚΉΟ 8548 ΦΟΡΤΉΓΟ 13R22,5   13R22,5   2 4 12

14 ΜΕ 81028 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 12.5/80-18 16.9-28 4 4 16

15 ΜΕ 92541 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 12.5/80-18 16.9-28 4 4 16

16 ΜΕ 103467
ΙΣΩΠΕΔΟΤΉΣ  GREYDER
(SANY) 17,5-25 L2               - 6  - 12

17 ΜΕ 118738 ΟΔΟΣΤ/ΡΑΣ 14,9-24               - 2 -  4

19 ΚΉΉ 3533 MERCEDES-ANATΡ/NO 315/80R22,5    315/70R22,5   2 8 20
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20 ΚΉΟ 7865 ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ 185R14   185R14   - - -

21 ΜΕ 92526 ΑΛΑΤ/ΜΕΑΣ UNIMOG 365/80R20               - 2 2 8

22 ΜΕ 91627 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 17,5L-24 365/80R20 4 - 10

23 ΑΜ 65286 ΤΡΑΚΤΕΡ 380/70R24 6,50R16 2 2 8

24 ΑΜ 65597 ΤΡΑΚΤΕΡ  (4Χ4) 405/70R20 16,9R34 ---         - - -

25 ΚΉΉ 5817 ΡΕΝΟ 165/70R14               - 4   - 8

26 KHH 5846 MERCEDES 225/70R15             - 4   - 8

27 ΚΉΉ 5828 DODGE DACOTA (4Χ4) 235/75R15             - 4   - 8

28 ΜΕ 67548 ΑΛΑΤ/ΜΕΑΣ UNIMOG 12.5R20             - 4   - 8

            ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  73.040,00 €                           (ΤΕΜΑΧΙΑ: 238)

 ΥΠΉΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.   

Α/Α ΑΡ.ΟΧΉM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R

1 ΚΉΉ 3461 ΦΟΡΝΤ 215/70R15   215/70R15   2 2 8

2 ΚΉΙ   4745 ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ 185R14   185R14   2 2 8

3 ΚΉΙ   6835 ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ 185R14   185R14   2 2 8

4 ΚΉΙ   7784 ΦΟΡΝΤ 205/75R14 205/75R14 2 2 8

5 ΚΉΉ 5845 MERCEDES 225/70R15              - 4  - 8

6 ΑΜ 64883 ΚΑΡΑΡΟ 29x12.00-15               - 4 - 4

7 ΑΜ 65008 ΚΑΡΑΡΟ 31x15.5-15               - - - -

8 ΜΕ 134954 ΚΑΛΑΘ/ΡΟ ΝΙΣΣΑΝ 185-41   185-41   2 4 12

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  5.368,00 €                            ( ΤΕΜΑΧΙΑ: 56)

    

ΣΥΝΟΛΟ  906

ΣΥΝΟΛΟ  ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020:  906 Τεμάχια.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΑ  ΕΤΗ 2018-2019-2020:  241.969,00  €  +
Φ.Π.Α. 24% = 300.041,56€.

  

 Ομάδα 7 Β & Γ: Εργασίες επισκευής ελαστικών των για τα οχήματα του Δήμου [Φορτηγών,
Απορριμματοφόρων,  Λεωφορείων,  Πυροσβεστικού  οχήματος,  επιβατικών,  ημιφορτηγών,
Μηχανημάτων  Έργου,  Σαρώθρων  και  Αγροτικών  Μηχανημάτων  του  Δήμου]   με  την
προμήθεια των αναγκαίων μανσόν για την επισκευή αυτών.   

❍ Ενδεικτικός  Πίνακας  Υλικών επισκευής  Ομάδας 7Β.  

   Α/Α Περιγραφή Είδους.

Αρ. επισκευών

/όχημα.

 

Αρ.
οχημάτ

ων.
Ποσότητα.

     1 Μανσόν Νο 3. Ανά περίπτωση 40

     2 Μανσόν Νο 4. Ανά περίπτωση 44
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     3 Μανσόν Νο 5. Ανά περίπτωση 62

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 146

Τα Μανσόν Νο 1 και Νο 2 περιλαμβάνονται στην τιμή εργασίας επισκευής των ελαστικών.

ΣΥΝΟΛΟ  ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020:. 146 Τεμάχια.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 2.300,00 € + Φ.Π.Α.
24% = 2.852,00 €.

❍ Ενδεικτικός Πίνακας Εργασιών Ομάδας 7Γ.  

Α/Α Περιγραφή Είδους.

Αρ. επισκευών

/όχημα.

 

Αρ.
οχημάτων. Ποσότητα.

1 Φορτηγά – Απορριμματοφόρα. 12 18 216

2 JCB για εμπρόσθιο άξονα οχήματος.  20 2 40

3 JCB για οπίσθιο άξονα οχήματος.  20 2 40

4 GRADER. 8 1 8

5 Τρακτέρ για εμπρόσθιο άξονα. 8 2 16

6 Τρακτέρ για οπίσθιο άξονα. 8 2 16

7 UNIMOG. 8 1 8

8 Λεωφορεία. 8 5 40

9 Ήμιφορτηγάκια. 4 23 92

     10 Επιβατικά. 4 12 48

     11
Επί  τόπου  επισκευή  ελαστικού  για
απόσταση έως 20 Km.

52 επισκευές
(συνολικά). 52 επισκευές.

     12
Επί  τόπου  επισκευή  ελαστικού  για
απόσταση έως 40  Km.

54 επισκευές
(συνολικά).

54 επισκευές.

     13
Επί  τόπου  επισκευή  ελαστικού  για
απόσταση έως 60 km.

62 επισκευές
(συνολικά). 62 επισκευές.

Ενδεικτικά:

Επισκευή  διαρροών  ελαστικού:
Η  επισκευή  διαρροής  ελαστικού  επιβατικού  οχήματος  που  γίνεται  στο  συνεργείο  του  αναδόχου  και
περιλαμβάνει  την αφαίρεση  από  το  όχημα,  την  επισκευή  του  με  μανσόν,  την  ζυγοστάθμιση  και
επανατοποθέτησή του.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 692 επισκευές. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019-2020: 15.080,00 Ευρώ  + Φ.Π.Α. 24%
= 18.699,20 €.

                     

            Θ έ ρ μ η ,  2 0 / 0 9 / 2 0 1 8

                    Ο  Σ υν τ ά ξ α ς .

                Ε Λ Ε Γ Χ Θ Η Κ Ε

            Θ έ ρ μ η ,  2 0 / 0 9 / 2 0 1 8

            Ο  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ

                Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

           Θ έ ρ μ η ,  2 0 / 0 9 / 2 0 1 8

     Η  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Η  Τ Η Σ  Δ / ΝΣ Η Σ

  Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  &  Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η Σ

          Λ Α Μ Π Ο Υ Ρ Α Σ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ

      Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν  Τ . Ε .

           Π Ο Λ Υ Ζ ΟΣ  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ
Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Π . Ε .

          Ν Α Σ Ι Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Ν Α

        Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ  Μ ΗΧ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Τ . Ε .
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                           ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ &

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ          ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ          ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ   

                                                                         2018-2019-2020

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      7/2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 Ανταλλακτικά  

 Για τις ομάδες 1,2,3,4, 5 και 6 :  

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας . 

Τα ανταλλακτικά πρέπει  να είναι  γνήσια του εργοστασίου κατασκευής του κάθε οχήματος ή εφάμιλλης
ποιότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 (ή του αναθεωρημένου 461/2010).

Ως γνήσια χαρακτηρίζονται όσα είναι 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.(Κανονισμός  (ΕΚ)  1400/2002,  σελ.13,  παράγραφος  κ').  Σε
περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά γνήσια ανταλλακτικά ή αναλώσιμα είναι δυνατή και η
προσφορά  ανταλλακτικών  ή  αναλωσίμων  εφάμιλλης  ποιότητας  (MatchingQuality).  [Ως  ανταλλακτικά
εφάμιλλης  ποιότητας  χαρακτηρίζονται  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 (Κανονισμός (ΕΚ) 1400/2002, σελ.13, παράγραφος κα')]. 

 Για την ομάδα 7   Α   :  

Τα προς προμήθεια ελαστικά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους είναι τα ακόλουθα :

Θα είναι καινούρια, με χρόνο κατασκευής εντός του έτους από την τοποθέτησή τους .
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Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή που
ακολουθεί,  η  παράδοση  των  οποίων  θα  πραγματοποιηθεί  επί  των  ζαντών  των  τροχών  κάθε  οχήματος,
ζυγοσταθμισμένα, μετά από σχετική ενημέρωση και συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα οχημάτων. 

Η κατασκευάστρια εταιρεία των προσφερόμενων ελαστικών θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας
κατά ISO 9001  ή κατά ISO 16949.  

Στα πλαϊνά των ελαστικών θα αναγράφονται με ανάγλυφα σύμβολα (γράμματα - αριθμούς) τουλάχιστον τα
ακόλουθα:

- Οι διαστάσεις.

- Ο τρόπος κατασκευής (π.χ. radial).

- O δείκτης φορτίου και ταχύτητας.

- Ο αριθμός των λινών.

- Η ημερομηνία κατασκευής  (DOT).

- Η έγκριση καταλληλότητας του κανονισμού της Ε.Ε.

Οι  διαγωνιζόμενοι  θα  δηλώσουν  τον  τόπο εγκατάστασης  του συνεργείου και  θα  καταθέσουν  την  άδεια
λειτουργίας του σε ισχύ, η οποία θα αφορά συνεργείο επισκευής και συντήρησης τροχών για συνήθη αλλά
και μεγάλα και βαρέα οχήματα. Επιπροσθέτως, οι διαγωνιζόμενοι θα δηλώσουν το όχημα ή οχήματα που
διαθέτουν ως κινητή μονάδα τοποθέτησης – επισκευής ελαστικών κατάλληλα για τη χρήση αυτή καθώς  και
ότι το όχημα ή τα οχήματα διαθέτουν  άδεια κυκλοφορίας , ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ΚΤΕΟ σε ισχύ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσουν σχετική βεβαίωση συνεργασίας με εγκεκριμένο
συλλογικό  σύστημα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Παλαιών  Ελαστικών  καθώς  και  βεβαίωση  τελευταίου
τριμήνου από την οποία  να αποδεικνύεται η παραλαβή επίσωτρων ελαστικών. 

Πιστοποιητικό  ISO 9001:2008  διασφάλισης  ποιότητας  του  εργοστασίου  παραγωγής  (κατασκευαστικού
οίκου) των ελαστικών.

Η αλλαγή και τοποθέτηση των καινούργιων ελαστικών καθώς και όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για την σωστή
λειτουργία  τους  (π.χ.  ζυγοστάθμιση  κλπ)  θα  γίνεται  από  τεχνικό  προσωπικό  του  αναδόχου  και
συμπεριλαμβάνονται στην προσφερόμενη τιμή του ελαστικού. 

Θα  έχουν  έγκριση  καταλληλότητας  σύμφωνα  με  τον  κανονισμό  ECE-R30  ή   ECE-R54   της  Ε.Ε.
(Εξαιρούνται τα ελαστικά Μηχανημάτων Έργων, Δομικών Μηχανημάτων, Αγροτικών, Χορτοκοπτικών και
γενικώς ελαστικών που δεν χρησιμοποιούνται σε αυτοκινητόδρομο).

 Σχετικά  στοιχεία  για  τις  ανωτέρω  εγκρίσεις  για  κάθε  προσφρερόμενο  τύπο  ελαστικού  που  απαιτείται
σύμφωνα με  τα ανωτέρω θα κατατεθούν στο στάδιο της κατακύρωσης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τα χρησιμοποιημένα ελαστικά για ανακύκλωση σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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Τρόπος και τόπος τοποθέτησης των ελαστικών   .   

Εάν οι εγκαταστάσεις του  αναδόχου της προμήθειας ή του τρίτου στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο
ανάδοχος  και  θα  δηλωθεί  από  τον  ανάδοχο  κατά  την  διαγωνιστική  διαδικασία,  βρίσκονται   σε  απόσταση
μικρότερη των δέκα  (10) χιλιομέτρων από το εργοτάξιο του Δήμου, οι εργασίες αντικατάστασης των ελαστικών
θα γίνονται  στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή του τρίτου σε ότι αφορά τα φορτηγά ,ημιφορτηγά και επιβατικά
αυτοκίνητα,  ενώ  σε  ότι  αφορά  τα  μηχανήματα  έργου  και  τα  αγροτικά  μηχανήματα  η  αντικατάσταση  των
ελαστικών θα γίνεται από κινητό συνεργείο του αναδόχου σε εγκαταστάσεις του Δήμου που θα βρίσκονται εντός
των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε  περίπτωση που οι εγκαταστάσεις του αναδόχου ή του τρίτου, βρίσκονται σε
απόσταση  μεγαλύτερη των δέκα (10) χιλιομέτρων, ο ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες αντικατάστασης  του
συνόλου  των  ελαστικών  στο  χώρο  του  εργοταξίου  του  Δήμου.  Σε  περίπτωση  ακινητοποίησης  οχήματος  ή
μηχανήματος έργου η αντικατάσταση θα γίνεται στο σημείο ακινητοποίησης  άμεσα.

Τρόπος και τόπος επισκευής ελαστικών 

Αντιστοίχως  η  επισκευή  των  ελαστικών  θα  γίνεται  είτε  στο  συνεργείο  του  αναδόχου,  εφόσον  το
όχημα/μηχάνημα έργου μπορεί να μεταφερθεί εκεί με ασφάλεια, είτε επιτόπου στο σημείο που έχει γίνει η
βλάβη. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνει επιτόπου σε ακινητοποιημένο
όχημα, τότε η απόκριση του αναδόχου στο αίτημα της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι άμεση. 

Η απόσταση των εγκαταστάσεων του αναδόχου  επισκευής των ελαστικών (είτε του συμμετέχοντα είτε των
τρίτων   στις  ικανότητες  των  οποίων  στηρίζεται)  να  βρίσκεται  σε  μέγιστη  ακτίνα  4χλμ  (τεσσάρων
χιλιομέτρων)  από  το  εργοτάξιο  του  Δήμου  Θέρμης  επί  της  οδού  Κ.Χάψα,  ώστε  να  υπάρχει  άμεση
εξυπηρέτηση για τις ανάγκες των οχημάτων.

Ειδικά.

Η  σύνθεση  των  ελαστικών  στο  πέλμα,  θα  αποτελείται  κατά  το  μέγιστο  (άνω  του  90%)  από  φυσικό
καουτσούκ  και  στα  πλαϊνά  από  συνθετικό  καουτσούκ  με  διάφορα  πρόσθετα.  Οι  επιπλέον  τεχνικές
προδιαγραφές ανά τύπο ελαστικού περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν.

1. Ελαστικό  τύπου 10R17,5  (rear),  ελαστικό  κατάλληλο για  δρόμο (άσφαλτος),  ημιτρακτερωτό  για
οπίσθιο άξονα φορτηγού οχήματος άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

2. Ελαστικό τύπου 10R17,5 (front), ελαστικό κατάλληλο για δρόμο (άσφαλτος) , ριγωτό για εμπρόσθιο
άξονα φορτηγού οχήματος  άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

3. Ελαστικό τύπου 10R22,5 (rear), ελαστικό κατάλληλο για δρόμο (άσφαλτος), ημιτρακτερωτό για οπίσθιο
άξονα οχήματος (σκούπα).

4.   Ελαστικό  τύπου 10R22,5 (front),  ελαστικό  κατάλληλο για δρόμο (άσφαλτος),  ριγωτό για  εμπρόσθιο
άξονα οχήματος (σκούπα)  άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

5. Ελαστικό τύπου 11R22,5 (front), ελαστικό κατάλληλο για δρόμο (άσφαλτος) , ριγωτό για εμπρόσθιο
άξονα φορτηγού οχήματος  άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

Σελίδα 149





6. Ελαστικό  τύπου 11R22,5  (rear),  ελαστικό  κατάλληλο για  δρόμο (άσφαλτος),  ημιτρακτερωτό  για
οπίσθιο άξονα φορτηγού οχήματος άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

7. Ελαστικό τύπου 13R22,5 (front), ελαστικό κατάλληλο για δρόμο(άσφαλτος), ριγωτό για εμπρόσθιο
άξονα φορτηγού οχήματος άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

8. Ελαστικό  τύπου  13R22,5  (rear),  ελαστικό  κατάλληλο  για  δρόμο(άσφαλτος),  ημιτρακτερωτό  για
οπίσθιο άξονα φορτηγού οχήματος άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

9.   Ελαστικό  τύπου  12,5/80-18(front),  ελαστικό  κατάλληλο  για  εκτός  δρόμου  (JCB),  τρακτερωτό  άνευ
αεροθαλάμου (Tubeless).  

10.Ελαστικό  τύπου  16,9-28  (rear),ελαστικό  καταλληλο  για  εκτος  δρομου(JCB),τρακτερωτο  ανευ
αεροθαλαμου (Tubeless).

11. Ελαστικό τύπου 17,5-25 (rear), ελαστικό κατάλληλο για δρόμο (άσφαλτος), ημιτρακτερωτό για οπίσθιο
άξονα οχήματος   άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

12.  Ελαστικό τύπου 12R22,5 (front),  ελαστικό  κατάλληλο για δρόμο(άσφαλτος)  ,  ριγωτό για εμπρόσθιο
άξονα φορτηγού οχήματος άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

13. Ελαστικό τύπου 12R22,5 (rear), ελαστικό κατάλληλο για δρόμο(άσφαλτος), ημιτρακτερωτό για οπίσθιο
άξονα φορτηγού οχήματος άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

14. Ελαστικό τύπου 165/80R13 (front), ελαστικό κατάλληλο για δρόμο(άσφαλτος) και στους 4-τροχους ανευ
αεροθαλαμου(Tubeless).

15.  Ελαστικό τύπου 175/65R14 (front),  ελαστικό κατάλληλο για δρόμο(άσφαλτος) ριγωτό  και  στους 4-
τροχους άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

16 .  Ελαστικό  τύπου 195/60R15,  ελαστικό κατάλληλο για  δρόμο (άσφαλτος)  και  στους  4-τρόχους  άνευ
αεροθαλάμου (Tubeless).

17.  Ελαστικό  τύπου  195/55R15,  ελαστικό  κατάλληλο  για  δρόμο  (άσφαλτος)  και  στους  4-τρόχους  άνευ
αεροθαλάμου (Tubeless).

18.  Ελαστικό  τυπου  175/65R15,ελαστικό  καταλληλο  για  δρομο  (ασφαλτος)  και  στους  4-τροχους  άνευ
αεροθαλάμου (Tubeless).

19.  Ελαστικό  τυπου  165/70R14,ελαστικό  καταλληλο  για  δρομο(ασφαλτος)  και  στους  4-τροχους  άνευ
αεροθαλάμου (Tubeless).

20.  Ελαστικό  τυπου  185/60R15,ελαστικό  καταλληλο  για  δρομο  (ασφαλτος)  και  στους  4-τροχους  άνευ
αεροθαλάμου (Tubeless).
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21. Ελαστικό τύπου 185R14, ημιτρακτερωτά άνευ αεροθαλάμου (Tubeless), ελαστικό κατάλληλο για δρόμο
(άσφαλτος) και στους 4-τροχούς.

22.  Ελαστικό  τύπου  205/55R16,  ελαστικό  κατάλληλο  για  δρόμο  (άσφαλτος)  και  στους  4-τρόχους  άνευ
αεροθαλάμου (Tubeless).

23. Ελαστικό τύπου 205/75R14, ελαστικό για ελαφρά φορτηγάκια, κατάλληλο για δρόμο (άσφαλτος) και
στους 4-τρόχους άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

24.  Ελαστικό τύπου 205/80R16, ελαστικό κατάλληλο για δρόμο (άσφαλτος),  ημιτρακτερωτό για οπίσθιο
άξονα  άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

25. Ελαστικό τύπου 235/75R15,ελαστικό κατάλληλο για δρομο (ασφαλτος),ημικτρακτερωτο και στους 4-
τροχους άνευ αεροθαλαμου(Tubeless).

26.  Ελαστικό  τύπου  265/60R18,ελαστικό  κατάλληλο  για  δρομο(ασφαλτος),  και  στους  4-τροχους  άνευ
αεροθαλάμου (Tubeless).

27.  Ελαστικό  τύπου  205R16  (rear),  ελαστικό  κατάλληλο  για  εκτός  δρόμου  και  στους  4-τρόχους
ημιτρακτερωτό για οπίσθιο άξονα, άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

28. Ελαστικό τύπου 215/65R16 (rear) - (ΤΖΙΠ), ελαστικό κατάλληλο για δρόμο (άσφαλτος), για οπίσθιο
άξονα  οχήματος άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

29. Ελαστικό τύπου 225/70R15 (front), ελαστικό για ελαφρά φορτηγάκια, κατάλληλο για δρόμο (άσφαλτος)
ριγωτό για εμπρόσθιο άξονα φορτηγού οχήματος άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

30. Ελαστικό τυπου 215/70R15 ,ελαστικό για ελαφρά φορτηγάκια, κατάλληλο για δρόμο (άσφαλτος) και
στους 4-τροχους άνευ αεροθαλάμου(Tubelless).

31. Ελαστικό τύπου 265/70R19,5 (front), ελαστικό κατάλληλο για δρόμο (άσφαλτος), ριγωτό για  εμπρόσθιο
άξονα φορτηγού οχήματος  άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

32.Ελαστικό  τύπου  265/70R19,5  (rear),ελαστικό  κατάλληλο  για  δρόμο  (άσφαλτος),  ημιτρακτερωτό  για
οπίσθιο άξονα φορτηγού οχήματος.

33.  Ελαστικό τύπου 285/70R19,5 (rear),  ελαστικό  κατάλληλο για δρόμο (άσφαλτος),  ημιτρακτερωτό για
οπίσθιο άξονα φορτηγού οχήματος.

34. Ελαστικό τύπου 285/70R19,5 (front), ελαστικό κατάλληλο για δρόμο (άσφαλτος), ριγωτό για  εμπρόσθιο
άξονα φορτηγού οχήματος  άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).
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35.  Ελαστικό τύπου 315/70R22,5 (rear),  ελαστικό  κατάλληλο για δρόμο (άσφαλτος),  ημιτρακτερωτό για
οπίσθιο άξονα φορτηγού οχήματος.

36. Ελαστικό τύπου 315/70R22,5 (front), ελαστικό κατάλληλο για δρόμο (άσφαλτος), ριγωτό για εμπρόσθιο
άξονα φορτηγού οχήματος άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

37. Ελαστικό τύπου 315/80R22,5 (front), ελαστικό κατάλληλο για δρόμο (άσφαλτος), ριγωτό για εμπρόσθιο
άξονα φορτηγού οχήματος άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

38.  Ελαστικό τύπου 315/80R22,5 (rear),  ελαστικό  κατάλληλο για δρόμο (άσφαλτος),  ημιτρακτερωτό για
οπίσθιο άξονα φορτηγού οχήματος άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

39.Ελαστικό τυπου 295/80R22,5 (front), ελαστικό καταλληλο για δρομο (ασφαλτος), ριγωτο για εμπροσθιο
αξονα φορτηγου οχηματος ανευ αεροθαλαμου (Tubeless).

40.Ελαστικό  τύπου  295/80R22,5  (rear),  ελαστικό  καταλληλο  για  δρομο  (ασφαλτος),  ημιτρακτερωτό  για
οπίσθιο άξονα φορτηγού οχήματος άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

41.  Ελαστικό  τύπου  12,5-20  (rear),  ελαστικό  κατάλληλο  για  δρόμο  (άσφαλτος),  ημιτρακτερωτό  για
εμπροσθιο άξονα οχήματος, τύπου MPT (Unimog).

42. Ελαστικό τύπου 14,9-24(rear), ελαστικό κατάλληλο για εκτός δρόμου χρήση τρακτερωτό για οπίσθιο
άξονα οχήματος,  άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

43. Ελαστικό τύπου 7,50-15 (rear), ελαστικό ημιτρακτερωτό για οπίσθιο άξονα οχήματος, μεγάλου φορτίου
(J).

44.  Ελαστικό  τύπου  29X12.00R15(front),  ελαστικό  κατάλληλο  για  εκτός  δρόμου,  τρακτερωτό  άνευ
αεροθαλάμου (Tubeless), για χλοοκοπτικό / αγροτικό μηχάνημα.

45. Ελαστικό τύπου 185/65R15 (front), ελαστικό για ελαφρά φορτηγάκια, κατάλληλο για δρόμο(άσφαλτος)
ριγωτό για εμπρόσθιο άξονα άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

46. Ελαστικό τύπου 385/65R22,5 (front), ελαστικό κατάλληλο για δρόμο (άσφαλτος), ριγωτό για συρόμενο
άξονα φορτηγού οχήματος άνευ αεροθαλάμου (Tubeless).

47.  Ελαστικό  τύπου  365/80R20 (front),  ελαστικό  κατάλληλο  για  δρόμο (άσφαλτος),  ημιτρακτερωτό  για
οπίσθιο άξονα οχήματος, τύπου MPT (Unimog).

48.  Ελαστικό τύπου 380/70R24 (front), ελαστικό κατάλληλο για εκτός δρόμου, τρακτερωτό, για εφαρμογή
σε αγροτικό μηχάνημα μεγάλης ικανότητας έλξης.
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49. Ελαστικό τύπου 6,50R16 (rear), ελαστικό καταλληλο για εκτος δρομου,τρακτερωτω,για εφαρμογη σε
αγροτικό μηχάνημα μεγάλης ικανότητας έλξης.

50. Ελαστικό τύπου 17,5L-24 (front), ελαστικό κατάλληλο για εκτός δρόμου, τρακτερωτό, για εφαρμογή σε
χωματουργικό μηχάνημα μεγάλης ικανότητας έλξης.

Τα προς προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να τηρούν τουλάχιστον τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

Α. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ – ΦΟΡΤΗΓΑ – ΣΑΡΩΘΡΑ – ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
– Ι.Χ. – ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ).

Α/Α Περιγραφή Ελαστικού. Δείκτης  φορτίου
και ταχύτητας.

  1 195/55 R15 85H

  2 175/65 R14 82T

  3 205/55 R16 91W

  4 195/60 R15 88H

  5 245/70 R16 107S

  6 215/65 R16 98Ή

  7 185/65 R15 88H

  8 295/80 R22,5 (ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ). 152/148M

  9 295/80 R22,5 (ΟΠΙΣΘΙΟ). 152/148M

10 225/70 R15 (ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ). 112S

11 225/70 R15 (ΟΠΙΣΘΙΟ). 112S

12 265/70 R 19,5 (ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ). 140/138M

13 265/70 R 19,5 (ΟΠΙΣΘΙΟ). 140/138M

14 285/70 R 19,5 (ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ). 146L/140M

15 285/70 R 19,5 (ΟΠΙΣΘΙΟ). 146L/140M

16 315/80 R 22,5 (ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ). 156L154M

17 315/80 R 22,5 (ΟΠΙΣΘΙΟ). 156L154M

18 315/70 R 22,5 (ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ). 154L152M

19 315/70 R 22,5 (ΟΠΙΣΘΙΟ). 154L152M

20 11R22,5 (ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ). 148/145L

21 11R22,5 (ΟΠΙΣΘΙΟ). 148/145L

22 12R22,5 (ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ). 152/148L

23 12R22,5 (ΟΠΙΣΘΙΟ). 152/148L

24 13R22,5 (ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ). 156/150L

25 13R22,5 (ΟΠΙΣΘΙΟ). 156/150L
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26 185 R14 102/100Q

27 205 R16 104T

28 165/80 R 13 83T

29 385/65 R 22,5 160K/158L

30 185/60 R14 82T

31 185/60 R15 84H

32 215/70 R15 (ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ). 109/107S

33 215/70 R15 (ΟΠΙΣΘΙΟ). 109/107S

34 205/75 R14 109/107R

35 205/80 R16 104T

36 10 R17,5 (ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ). 134/132L

37 10 R17,5 (ΟΠΙΣΘΙΟ). 134/132L

38 165/70 R14 81T

39 10R22,5(ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ) 144/142M

40 10R22,5 (ΟΠΙΣΘΙΟ). 144/142L

41 750-15 16PR

42 175/65R15 84T

43 265/60R18 110H

44 235/75R15 109T

45 165/70R14 81T

Β.  ΕΛΑΣΤΙΚΑ  (ΣΚΑΠΤΙΚΑ  –  ΦΟΡΤΩΤΕΣ  –    GRADER   –    UNIMOG   –  ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ  
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ).

Α/Α Περιγραφή Ελαστικού. Δείκτης φορτίου.

1 12,5 - 20 (ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ). 12PR

2 12,5/80-18 (ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ). 14PR

3 16,9-28 (ΟΠΙΣΘΙΟ). 14PR

4 17,5-24 (ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ). 14PR

5 17,5-25 20PR

6 14,9-24 128/A8

7 10-16,5 -

8 365/80 R20 141/B

9 6,50  R16  (ΟΠΙΣΘΙΟ). 109/A8

Σελίδα 154





(260/70R16)

10 380/70 R24 (ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ). 125/A8

11 29X12-15 102A

Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει να καλύπτει όλα τα ελαστικά που περιλαμβάνονται
στην ομάδα 7 Α.

Οι συμμετέχοντες και οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  θα
πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω, δικαιολογητικά ανά ομάδα, για κάθε
ένα οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.  

 Εργασίες  

Για τ  ις ομάδες 1 και 6  

1.      Πιστοποιήσεις του απασχολούμενου τεχνικού προσωπικού στην επιχείρηση (πτυχίο ή άδεια εξάσκησης
επαγγέλματος), τουλάχιστον ενός ενδεικτικά.

2.      Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη για το σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων
που απαιτούνται, καθώς και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος αντίστοιχη της άδειας λειτουργίας.

3.      Πιστοποίηση κατά ISO παραγωγικής διαδικασίας  τουλάχιστον  9001/2008. 

4.      Πιστοποιητικό έγκρισης δοκιμής συγκολλητή κατά ΕΝ ISO 9606-1:2013

5.      Αποδεικτικό εγγραφής επιχείρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.      

Για τις ομάδες  2 και 4 :

1.Πιστοποιήσεις  του  απασχολούμενου  τεχνικού  προσωπικού  στην  επιχείρηση  (πτυχίο  ή  άδεια  εξάσκησης
επαγγέλματος), τουλάχιστον δύο (2) ενδεικτικά.

2.Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη για το σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων που
απαιτούνται ανά ομάδα εργασιών και οχημάτων ή μηχανημάτων καθώς και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
αντίστοιχη της άδειας λειτουργίας.

3.Πιστοποίηση κατά ISO παραγωγικής διαδικασίας  τουλάχιστον  9001/2008. 

4.Αποδεικτικό εγγραφής επιχείρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

5.Υπεύθυνη  δήλωση  του  συμμετέχοντα  ότι  διαθέτει  γραμμή   ΚΤΕΟ  (Τάφρο,  Τζογόμετρο,  Φρενόμετρο  ,
Συγκλισιόμετρο), διαγνωστικό μηχάνημα βλαβών, αναλυτή καυσαερίων (εντός του αδειοδοτημένου χώρου του
συνεργείου).

 Επιπροσθέτως για την ομάδα 2:
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Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν στο δυναμικό της εταιρίας τους  α) Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ η ΤΕ και β)
2 μηχανοτεχνίτες πλήρους απασχόλησης.

Επιπροσθέτως για την ομάδα 4:

Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι διαθέτει έναν (1) ανυψωτήρα οχήματος (εντός του αδειοδοτημένου
χώρου του συνεργείου).

Για την ομάδα 3 :

1.Η επιχείρηση του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει (προσωρινή) άδεια λειτουργίας Συνεργείου Επισκευής και
Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.), σύμφωνα με το άρ. 71 του Ν. 4313 / 2014 "Ρυθμίσεις θεμάτων
Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 261 Α / 17-12-2014) και την -
σε εφαρμογή του - υπ’ αρ.  πρωτ.  Δ.Μ. /  οίκ.  /  765 /  11-01-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών με θέμα "Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση προσωρινών αδειών λειτουργίας σε
υφιστάμενα και ιδρυόμενα Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.)".

2.Πιστοποιήσεις  του  απασχολούμενου  τεχνικού  προσωπικού  στην  επιχείρηση  (πτυχίο  ή  άδεια  εξάσκησης
επαγγέλματος), τουλάχιστον ενός ενδεικτικά.

3.Πιστοποίηση κατά ISO παραγωγικής διαδικασίας  τουλάχιστον  9001/2008. 

4.Αποδεικτικό εγγραφής επιχείρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

Για την ομάδα 5 :

Πιστοποιήσεις  του  απασχολούμενου  τεχνικού  προσωπικού  στην  επιχείρηση  (πτυχίο  ή  άδεια  εξάσκησης
επαγγέλματος), τουλάχιστον ενός ενδεικτικά.

Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ,  κατάλληλη για  το σύνολο των επισκευών και  συντηρήσεων που
απαιτούνται ανά ομάδα εργασιών και οχημάτων ή μηχανημάτων καθώς και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
αντίστοιχη της άδειας λειτουργίας.

Βεβαίωση  χορήγησης  διακριτικού  σήματος  εξουσιοδοτημένου  συνεργείου  ταχογράφων  από  το  αρμόδιο
υπουργείο.

Για την ομάδα 7   Α  :  

Πιστοποιήσεις του απασχολούμενου τεχνικού προσωπικού στην επιχείρηση (πτυχίο ή άδεια 

εξάσκησης επαγγέλματος κτλ) τουλάχιστον ενός ενδεικτικά.

Πιστοποίηση κατά  ISO 9001:2008   σε ισχύ και ISO 39001:2012 σε ισχύ .. 

Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη για το σύνολο   των    αντικαστάσεων που απαιτούνται καθώς  

και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος αντίστοιχη της άδειας λειτουργίας.  

-----Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνει το όχημα ή οχήματα που διαθέτει ως κινητή
μονάδα τοποθέτησης  ελαστικών καθώς  και  ότι  το όχημα ή τα οχήματα διαθέτουν  άδεια κυκλοφορίας ,
κατάλληλη για τη χρήση αυτή ,ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ΚΤΕΟ σε ισχύ

Για την ομάδα 7 Β & Γ:

Πιστοποιήσεις του απασχολούμενου τεχνικού προσωπικού στην επιχείρηση (πτυχίο ή άδεια 

εξάσκησης επαγγέλματος κτλ) τουλάχιστον ενός ενδεικτικά.
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Πιστοποίηση κατά  ISO 9001:2008   σε ισχύ και ISO 39001:2012 σε ισχύ .  

Άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ,  κατάλληλη για το σύνολο των επισκευών και   συντηρήσεων που
απαιτούνται καθώς και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος αντίστοιχη της άδειας λειτουργίας.

-----Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνει το όχημα ή τα οχήματα που διαθέτει ως κινητή
μονάδα επισκευής  ελαστικών καθώς  και ότι το όχημα ή τα οχήματα διαθέτουν  άδεια κυκλοφορίας , κατάλληλη
για τη χρήση αυτή ,ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ΚΤΕΟ σε ισχύ

Ο Δήμος δεν έχει υποχρέωση να απορροφήσει το σύνολο των εργατοωρών.  

Ο Δήμος δεν έχει υποχρέωση να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων των ενδεικτικών ανταλλακτικών .  

Τα  ενδεικτικά ανταλλακτικά και οι ποσότητες αυτών  δεν αποκλείουν σε καμιά περίπτωση  τη χρήση κάποιου
άλλου ανταλλακτικού που τυχόν θα απαιτούνταν και το οποίο  δε δύναται να προβλεφθεί από την παρούσα
μελέτη.

Τα προς προμήθεια είδη αφορούν το σύνολο των ανταλλακτικών που κατά τη διάρκεια της σύμβασης μπορεί να
απαιτηθούν προκειμένου να είναι εφικτή η συντήρηση ή η επισκευή των οχημάτων είτε αυτά περιγράφονται στην
παρούσα μελέτη είτε όχι. 

Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει να καλύπτει όλες τις εργασίες επισκευής που περιλαμβάνει κάθε
ανωτέρω Ομάδα και ενδεικτικά περιγράφονται στην παρούσα μελέτη.    

                                       

                     

            Θ έ ρ μ η ,  2 0 / 0 9 / 2 0 1 8

                    Ο  Σ υ ν τ ά ξα ς .

                Ε Λ Ε Γ Χ Θ Η Κ Ε

            Θ έ ρ μ η ,  2 0 / 0 9 / 2 0 1 8

            Ο  Π Ρ Ο Ϊ Σ ΤΑ Μ Ε Ν Ο Σ

                Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

           Θ έ ρ μ η ,  2 0 / 0 9 / 2 0 1 8

     Η  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Η  Τ Η Σ  Δ / Ν Σ Η Σ

  Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  &  Α ΝΑ Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η Σ

          Λ Α Μ Π Ο Υ Ρ Α Σ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ

      Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Ο Χ Η Μ Α ΤΩ Ν  Τ . Ε .

           Π Ο Λ Υ Ζ Ο Σ  Χ Ρ ΗΣ Τ Ο Σ
Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Π . Ε .

          Ν Α Σ Ι Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Χ Ρ ΙΣ Τ Ι Ν Α

        Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Τ . Ε .
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ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                           ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ &

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ          ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ          ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ   

                                                                         2018-2019-2020

   ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      7/2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σε ΕΥΡΩ

Ομάδα  1:Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους  επί  της  Υπερκατασκευής  των
Απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

8. Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ομάδας 1.  

α/α Περιγραφή είδους. Ποσότητα
(ΤΕΜ).

Τιμή
μονάδος €.

Σύνολο €.

  1 Δοχείο διαστολής    16 284,55   4.552,80

  2 Ρουλεμάν             124   40,65   5.040,60

  3 Φυσούνες                 9 317,07   2.853,63

  4 Βαλβίδες    10 487,80   4.878,00

  5 Χειριστήρια    10 699,18   6.991,80

  6 Τσιμούχες             430   12,19   5.241,70

  7 Άξονας ανυψωτικού     5 691,05   3.455,25

  8 Γλυσιέρες    15 227,64   3.414,60

  9 Αντλίες  υπερκατασκευών
(Μονές)

   12      1.450,95 17.411,40

10 Κατανεμητής πιέσεως     5      1.016,26   5.081,30

11 Βοηθητική αντλία πετρελαίου   15 146,34   2.195,10

12 Κόμπλερ    9 512,19   4.609,71

13 Αντλία λαδιού   36 243,90   8.780,40
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14 Κορώνα   20 252,03   5.040,60

15 Ρελέ υπερκατασκευής   18 665,50 11.979,00

16 Σασμανάκι PTO     8 682,92   5.463,36

17 Κυλινδράκια    83   32,52   2.699,16

18 Αντλία νερού    20 121,95   2.439,00

19 Αισθητήρες     32 146,34   4.682,88

20 Μαρκούτσια  184   40,65   7.479,60

21 Λάστιχα  Υπερκατασκευής  πίσω
πόρτας απορριμματοφόρου.    56 162,60    9.105,60

22 Πίσω  σκαλοπάτια
υπερκατασκευής.   56 360,00  20.160,00

23 Επαγωγικοί  αισθητήρες
σκαλοπατιών.   34 300,00   10.200,00

24 Πλαϊνή κουπαστή σκαλοπατιών.   28 200,00     5.600,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1.235

Μερικό
Σύνολο. 

159.355,49

Φ.Π.Α. 24%.   38.245,31

Γενικό
Σύνολο. 

197.600,80

9. Ενδεικτικός Πίνακας Εργατοωρών Ομάδας 1.  

Είδος Ομάδας. Ποσότητα
(εργατοώρες).

Τιμή Μονάδας. Σύνολο.

Ομάδα 1:

Προμήθεια  ανταλλακτικών
κάθε  είδους  επί  της
Υπερκατασκευής  των
Απορριμματοφόρων
οχημάτων  του  Δήμου  με  τις
αναγκαίες  εργασίες
τοποθέτησής τους.

2.400 ώρες. 30,00 € 72.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ. 72.000,00 €

Φ.Π.Α. 24%. 17.280,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ. 89.280,00 €

Είδος Ομάδας. Σύνολο.
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Ομάδα 1:

Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί της
Υπερκατασκευής  των  Απορριμματοφόρων
οχημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες
τοποθέτησής τους.

Ανταλλακτικά 197.600,80

Εργασία 89.280,00 €

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣ 286.880,80 €

Ομάδα 2: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Φορτηγών,  Απορριμματοφόρων,
Λεωφορείων και Πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου με τις αναγκαίες μηχανολογικές και
ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησής τους.

10. Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ομάδας 2.  

    α/α Περιγραφή είδους. Ποσότητα
(ΤΕΜ).

Τιμή
μονάδος €.

Σύνολο €.

  1 Σετ  συμπλέκτη  (Δίσκος-Πλατό-
Ρουλεμάν).

40 528,45   2.113,80

  2 Τακάκια. 228 121,95 27.804,60

         3 Κολάρα ψυγείου (επάνω). 60   44,71   2.682,60

  4 Κολάρα ψυγείου (κάτω). 40   24,39      975,60

  5 Κολάρα δοχείου διαστολής. 20   56,91   1.138,20

  6 Κολάρα  νερού  καλοριφέρ  (σετ  2
τεμαχίων, πάνω & κάτω).

24   52,84   1.268,16

  7 Φερμουίτ. 80 146,34   9.365,76

  8 Δοχείο διαστολής. 20 276,42   5.528,40

  9 Φίλτρο Αέρος   (Φορτηγά). 120   90,43 10.851,60

10 Φίλτρο Λαδιού (Φορτηγά). 120   21,95   2.634,00

11 Φίλτρο Πετρελαίου (Φορτηγά). 120   24,39   2.926,80

       12 Φίλτρο Ξηραντήρα  (Φορτηγά). 80   79,67      6.373,60

13 Δισκόπλακες (πίσω). 40 100,56   4.022,40

14 Δισκόπλακες (εμπρός). 60   89,43   5.365,80

15 Ταμπούρα (εμπρός) άξονα. 28 373,98 10.471,44

16 Ταμπούρα (πίσω) άξονα. 28 373,98 10.471,44

17 Φούσκα πισινή (αερόφρενα). 40 200,50   8.020,00

18 Πόμπα φρένου. 24 105,69   2.536,56
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19 Ρεγουλατόρος φρένων πίσω 

(αριστερά-δεξιά).
34 160,47

  5.455,98

20 Ρουλεμάν Βολάν. 48   28,45   1.365,60

21 Αντλία συμπλέκτη (άνω). 24   81,30   1.951,20

22 Αντλία συμπλέκτη (κάτω). 16 146,34   2.341,44

23 Ψυγείο νερού. 30 406,50 12.195,00

24 Ιμάντες. 100   40,65   4.065,00

25 Ιμάντες βεντιλατέρ. 24   12,19       292,56

26 Τεντωτήρας ιμάντα. 24   89,43    2.146,32

27 Πτερωτή υδραργύρου. 4 447,15    1.788,60

28 Θερμοστάτες. 40   34,14    1.365,60

29 Αντλία ταχυτήτων. 12 341,46    4.097,52

30 Φυσούνες φρένων (εμπρός). 60   81,30    4.878,00

31 Φυσούνες φρένων (πίσω). 20 178,86    3.560,00

32 Ατέρμονας Τιμονιού. 9 162,60    1.463,40

33 Βαλβίδα αέρος τετραπλή. 23 227,64    5.235,72

34 Σιαγόνες φρένων. 20 308,94       6.178,80

35 Σινεμπλόκ ζυγαριάς (εμπρός). 80   39,02    3.121,60

36 Σινεμπλόκ ζυγαριάς (πίσω). 80   39,02    3.121,60

37 Αντλία φρένων. 11 544,71       5.991,81

38 Μηχανισμός παραθύρου. 24 178,86    4.292,64

39 Τσιμούχες . 360     9,75    3.510,00

40 Τσιμούχες πίσω τροχών. 220  28,45    6.259,00

41 Τσιμούχες βολάν. 40  17,88       715,20

42 Κατανεμητής. 20 975,60     19.512,00

43 Διακόπτης κομπλαρίσματος PTO. 16  24,39       390,24

44 Βοηθητική αντλία πετρελαίου. 24 146,34    3.512,16

45 Αντλία πετρελαίου. 27   1.317,07     35.560,89

46 Εξάτμιση (Τελικό καζανάκι) . 9 552,84       4.975,56

47 Σταυρός κεντρικού. 20 154,47   3.089,40

48 Αντλία λαδιού. 17 260,16      4.422,72

49 Αντλία λεβιέ. 20 845,52 16.910,40

50 Υπερσυμπιεστής. 20    1.220,51    24.410,20

51 Σκάστρα. 20 227,64   4.552.80

52 Μπάρα τιμονιού (μεγάλη). 40 178,86   7.154,40

53 Μπάρα τιμονιού (μικρή). 40 121,95   4.878,00

54 Ξηραντήρας κυκλώματος (πλήρης). 20 406,50      8.130,00
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55 Παντόφλα φρένων. 30   59,59    1.787,70

56 Λεβιές χειροφρένου. 24 430,76  10.338,24

57 Ψαλίδια-μπαλάκια. 47   97,56    4.585,32

58 Ντίζες ταχυτήτων. 61   55,28    3.372,08

59 Κυλινδράκια. 60   32,52   1.951,20

60 Αντλία νερού. 30 260,16   7.804,80

61 Παγούρι νερού. 20   65,04   1.300,80

62 Καλώδια φρένων . 40   28,45   1.138,00

63 Κλειδαριές. 40   60,97   2.438,80

64 Υαλοκαθαριστήρες. 100   56,91   5.691,00

65 Μοτέρ  υαλοκαθαριστήρων. 24  160,00    3.840,00

66 Προθερμαντήρες πετρελαίου. 69      6,00        414,00

67 Ιμάντες. 253   50,00    12.650,00

68 Χερούλι πόρτας. 110 110,00    12.100,00

69 Καθρέπτης (αριστερός ή δεξιός). 48 140,00        6.720,00

70 Αμορτισέρ. 32   90,00        2.880,00

71 Πιάτο φυσούνας φρένου. 1   30,00              30,00

72 Συσσωρευτής 100 Ah. 20 100,00         2.000,00

73 Συσσωρευτής 140 Ah. 20 150,00         3.000,00

74 Συσσωρευτής 180 Ah. 20 190,00         3.800,00

75 Διακόπτης μίζας. 10   40,00            400,00

76 Λάμπες Ή1 - 24V. 200     3,00            600,00

77 Λάμπες Ή4 - 24V. 200     4,00            800,00

78 Λάμπες Ή7 - 24V. 200    5,50         1.100,00

79 Λάμπες 24V/21W (Καρυδάκι). 200    0,60            120,00

80 Λάμπες Ή3 - 24V. 200    3,50            700,00

81 Λάμπες 24V/5W (Φουντούκι). 200    0,50            100,00

82 Φανάρια (μπροστινά) Φορτηγά. 8      240,00         1.920,00

83 Φανάρια (πίσω) Φορτηγά. 10 195,12         1.951,20

84 Φλας. 10   44,71            447,10

85 Φανάρια (πίσω) επιβατικά. 16 130,08         2.081,28

86 Φάροι. 10   48,78            480,00

87 Μίζα. 5 585,36         2.926,80

88 Δυναμό. 5 504,06         2.520,30

      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 5.091
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Μερικό
Σύνολο. 

      436.877,94

Φ.Π.Α. 24%.   104.850,70

Γενικό
Σύνολο. 

      541.728,64

11. Ενδεικτικός Πίνακας Εργατοωρών Ομάδας 2.  

Είδος Ομάδας. Ποσότητα
(εργατοώρες).

Τιμή Μονάδας. Σύνολο.

Ομάδα 2: 

Προμήθεια  ανταλλακτικών
κάθε  είδους  επί  των
Φορτηγών,
Απορριμματοφόρων,
Λεωφορείων  και
Πυροσβεστικού  οχήματος  του
Δήμου  με  τις  αναγκαίες
μηχανολογικές  και
ηλεκτρολογικές  εργασίες
τοποθέτησής τους.

5.799 ώρες. 33,00 € 191.367,00 €

ΣΥΝΟΛΟ. 191.367,00 €

Φ.Π.Α. 24%. 45.928,08 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.       237.295,08 € 

Είδος Ομάδας. Σύνολο.

Ομάδα 2: 

Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των
Φορτηγών,  Απορριμματοφόρων,  Λεωφορείων
και Πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου με τις
αναγκαίες  μηχανολογικές  και  ηλεκτρολογικές
εργασίες τοποθέτησής τους.

Ανταλλακτικά 541.728,64

Εργασία 237.295,08

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣ  779.023,72€

Ομάδα 3: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων
και Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές
εργασίες τοποθέτησής τους.

12. Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ομάδας 3.  
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α/α Περιγραφή είδους. Ποσότητα
(ΤΕΜ).

Τιμή
μονάδος €.

Σύνολο €.

  1 Ήλεκτροβαλβίδα.     29      211,38       6.130,02

        2 Φούσκα.     16      385,00 6.160,00

  3 Δοχείο νερού.     10      487,80 4.878,00

  4 Κορώνα διαφορικού.     10      360,00 3.600,00

  5 Πηνίο διαφορικού (κομπλέ).      4      487,80 1.951,20

  6 Δίσκοι φρένων (σετ).    30        97,56 2.926,80

  7 Βασιλικός πύρος.      4        90,00    360,00

  8 Αποστάτης.  160        20,00 3.200,00

  9 Δακτυλίδι.  220        30,00 6.600,00

10 Ροδέλα G.  799        10,57 8.445,43

11 Σετ  συμπλέκτη  (Δίσκος-Πλατό-
Ρουλεμάν).

       10      528,45 5.284,50

12 Σετ  υδραυλικού  συμπλέκτη
(Δίσκος-Πλατό-Ρουλεμάν).

         2  1.850,00 3.700,00

13 Ήλεκτροβαλβίδα νερού.        20    40,65     813,00

14 Ήλεκτροβαλβίδα αέρα.        30      160,16 4.804,20

15 Σινεμπλόκ ζυγαριάς (εμπρός).            60       69,91     4.194,60

16 Σινεμπλόκ ζυγαριάς (πίσω).            60            97,56     5.853,60

17 Φίλτρο αέρος.            80            89,43     7.154,40

     18 Φίλτρο λαδιού.          120            21,95     2.634,00

19 Φίλτρο νερού.          119              5,69         677,11

20 Φίλτρο πετρελαίου.          120            24,39      2.926,80

21 Αντλία φρένων.            10  146,34      1.463,40

22 Μίζα.            10  357,72      3.577,20

23 Αντλία νερού.            18  130,08      2.341,44

24 Δοχείο διαστολής.            10  284,55      2.845,50

25 Κόμπλερ.            12  280,00      3.360,00

26 Άξονας αντλίας.            12    73,17         878,04

27 Καζανάκι πλαστικό.            16    97,56      1.560,96

28 Γλυσιέρες τηλεσκοπικού.            20  146,34      2.926,80

29 Πόμπα φρένου.            20  146,34      2.927,00

30 Άξονας σασμάν. 8  528,45      4.227,80

31 Γρανάζι σασμάν.            50  146,34      7.317,00

32 Συγχρονιζέ.            12  252,03      3.024,36

33 Ήμιαξόνια.            30  154,47      4.634,10
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34 Λάμα JCB (εμπρόσθιου κουβά).            10  260,16      2.601,60

       35 Βαλβίδα  σταθερής  πίεσης
σασμάν.

           10  373,98      3.739,80

36 Δόντια κουβά.            20    39,02         780,40

37 Λάμα Grader.            20  219,51      4.390,20

38 Βίδες  λάμας  Grader (Με
παξιμάδι).

         400      3,25      1.300,00

39 Ακρολέπιδα μαχαιριού Grader.            30   138,21      4.146,30

40 Φίλτρο νερού κάδου.        20         78,04  1.560,80

41 Φίλτρο νερού πιστολιού.        20         17,88     357,60

42 Στεγανά.     10            47,15      471,50

43 Πλευρική  Βούρτσα  Φ40cm με  4
σειρές  και  πλαστική  βάση  για
σάρωθρο JOHNSTON 600.

   46       140,00   6.440,00

44 Πλευρική  Βούρτσα  Φ32cm για
σάρωθρο JOHNSTON 600.

   46       130,00     5.980,00

45 Δακτύλιοι κεντρικής σκούπας για
σάρωθρο JOHNSTON 600.

       1.890         11,00   20.790,00

46 Πλευρική  Σκούπα  Φ450/750mm
για σάρωθρο SCHMIDT SK 600.

   40       135,00     5.400,00

47 Κεντρική βούρτσα (2 Χ 75cm) για
σάρωθρο SCHMIDT SK 600.

   32       320,00      10.240,00

48 Βούρτσα  χοάνης  για  σάρωθρο
SCHMIDT SK 600.

   20       100,00     2.000,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 4.745

Μερικό
Σύνολο. 

193575,46

Φ.Π.Α. 24%.   46.458,11

Γενικό
Σύνολο. 

240.033,57

13. Ενδεικτικός Πίνακας Εργατοωρών Ομάδας 3.  

Είδος Ομάδας. Ποσότητα
(εργατοώρες).

Τιμή Μονάδας. Σύνολο.
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Ομάδα 3: 

Προμήθεια  ανταλλακτικών
κάθε  είδους  επί  των
Μηχανημάτων  Έργου,
Σαρώθρων  και  Αγροτικών
Μηχανημάτων  του  Δήμου  με
τις  αναγκαίες  μηχανολογικές
και  ηλεκτρολογικές  εργασίες
τοποθέτησής τους.

3.008 ώρες. 30,00 € 90.240,00 €

ΣΥΝΟΛΟ. 90.240,00 €

Φ.Π.Α. 24%. 21.657,60 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ. 111.897,60 €

Είδος Ομάδας. Σύνολο.

Ομάδα 3: 

Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των
Μηχανημάτων  Έργου,  Σαρώθρων  και
Αγροτικών  Μηχανημάτων  του  Δήμου  με  τις
αναγκαίες  μηχανολογικές  και  ηλεκτρολογικές
εργασίες τοποθέτησής τους.

Ανταλλακτικά 240.033,57

Εργασία 111.897,60

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣ 351.931,17€

Ομάδα  4:  Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους  επί  των  Επιβατικών  &  Ημιφορτηγών
οχημάτων 

του Δήμου με τις αναγκαίες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησής τους.

14. Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ομάδας 4.  

    α/α Περιγραφή είδους. Ποσότητα
(ΤΕΜ).

Τιμή
μονάδος €.

Σύνολο €.

  1 Σετ  συμπλέκτη  (Δίσκος-Πλατό-
Ρουλεμάν).

20 200,00   4.000,00

  2 Τακάκια (σετ). 40            45,00    1.800,00

         3 Κολάρα ψυγείου (επάνω). 20   30,00       600,00

  4 Κολάρα ψυγείου (κάτω). 20   30,00       600,00

  5 Κολάρα δοχείου διαστολής. 20   30,00       600,00
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  6 Κολάρα νερού καλοριφέρ (σετ 2
τεμαχίων, πάνω & κάτω).

20   60,00    1.200,00

  7 Φερμουίτ. 20   60,00    1.200,00

  8 Δοχείο διαστολής. 10   60,00      600,00

  9 Φίλτρο Αέρος.   30   18,00      540,00

10 Φίλτρο Λαδιού. 30   12,00      360,00

11 Φίλτρο Πετρελαίου. 30   22,00      660,00

        12 Φίλτρο Βενζίνης.            21   18,00      378,00

13 Δισκόπλακες (πίσω). 10 100,00   1.000,00

14 Δισκόπλακες (εμπρός). 20 120,00   2.400,00

15 Ταμπούρα πίσω άξονα. 16 100,00   1.600,00

16 Αντλία συμπλέκτη (άνω).  5 120,00      600,00

17 Αντλία συμπλέκτη (κάτω).  5 120,00      600,00

18 Ψυγείο νερού.  12 300,00   3.600,00

19 Ιμάντες. 40   40,00   1.600,00

20 Ιμάντες βεντιλατέρ. 40   40,00   1.600,00

21 Τεντωτήρας ιμάντα (σετ). 30 170,00   5.100,00

22 Θερμοστάτες. 40   40,00   1.600,00

23 Φυσούνες φρένων (εμπρός). 20   15,00      300,00

24 Φυσούνες φρένων (πίσω). 20   15,00      300,00

25 Σιαγόνες φρένων. 10 120,00   1.200,00

26 Σινεμπλόκ (εμπρός). 16   20,00      320,00

27 Σινεμπλόκ (πίσω). 30   20,00      600,00

28 Αντλία φρένων. 20 160,00  3.200,00

29 Μηχανισμός παραθύρου.   4 170,00      680,00

30 Τσιμούχες.        200   10,00   2.000,00

31 Υαλοκαθαριστήρες(σετ).          20   20,00      400,00

32 Μπουζί. 40     6,00       240,00

33 Καθρέπτης (αριστερός ή δεξιός).   8 140,00    1.120,00

34 Αμορτισέρ (Σετ) 4 τεμάχια.   8 220,00    1.760,00

35 Αντλία βενζίνης.   4 120,00       480,00

36 Συσσωρευτής 85 Ah.   10  80,00        800,00

37 Συσσωρευτής 65 Ah.   10 60,00        600,00

38 Συσσωρευτής 45 Ah.   10 45,00         450,00

39 Λάμπες Ή1 - 12V. 200   3,00         600,00

40 Λάμπες Ή4 - 12V. 200   4,00         800,00

41 Λάμπες Ή7 - 12V. 200   5,50      1.100,00
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42 Λάμπες 12V/21W/5W. 160   0,50            80,00

43 Λάμπες 12V/21W (Καρυδάκι). 200   0,40            80,00

44 Λάμπες Ή3 - 12V. 200   3,50          700,00

45 Λάμπες 12V/5W (Φουντούκι). 200   0,50          100,50

46 Φανάρια (εμπρός) Ήμιφορτηγά.   10      140,00        1.400,00

47 Φανάρια (πίσω) Ήμιφορτηγά.   10      110,00        1.100,00

48 Ανταλλακτικά μίζας.   10 78,00          780,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ           2.319

Μερικό
Σύνολο. 

        53.428,50

Φ.Π.Α. 24%.         12.822,84

Γενικό
Σύνολο. 

        66.251,34

15. Ενδεικτικός Πίνακας Εργατοωρών Ομάδας 4.  

Είδος Ομάδας. Ποσότητα
(εργατοώρες).

Τιμή Μονάδας. Σύνολο.

Ομάδα 4: 

Προμήθεια  ανταλλακτικών
κάθε  είδους  επί  των
Επιβατικών  &  Ήμιφορτηγών
οχημάτων  του  Δήμου  με   τις
αναγκαίες  μηχανολογικές  και
ηλεκτρολογικές  εργασίες
τοποθέτησής τους.

775 ώρες. 35,00 € 27.125,00 €

ΣΥΝΟΛΟ. 27.125,00 €

Φ.Π.Α. 24%. 6.510,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ. 33.635,00 €

Είδος Ομάδας. Σύνολο.

Ομάδα 4: 

Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των
Επιβατικών  &  Ήμιφορτηγών  οχημάτων  του
Δήμου  με  τις  αναγκαίες  μηχανολογικές  και
ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησής τους.

Ανταλλακτικά         66.251,34

Εργασία       33.635,00

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣ           99.886,34€
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Ομάδα  5:  Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους  επί  των  συσκευών  ταχογράφων  &
περιοριστών  ταχύτητας  για  Φορτηγά,  Απορριμματοφόρα,  Πυροσβεστικό,  Μηχανήματα
Έργου  &  Λεωφορεία  που  φέρουν  τον  ως  άνω  εξοπλισμό  με  τις  αναγκαίες  εργασίες
τοποθέτησής τους.

16. Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ομάδας 5.  

α/α Περιγραφή είδους. Ποσότητα
(ΤΕΜ).

Τιμή
μονάδος €.

Σύνολο €.

         1 Σένσορας Ψηφιακού Ταχογράφου  3 200,00    600,00

2 Ντουί  Δότη - Φύσες. 14   30,00    420,00

3 Καλωδίωση.  5 120,00    600,00

4 Σφραγίδες  (Σασμάν-
Ταχογράφου).

38   10,00    380,00

5 Μπαταρίες. 20   30,00    600,00

6 Σένσορας   Αναλογικού
Ταχογράφου.

 4 140,00    560,00

7 Ρολόι Ταχογράφου.  4 120,00    480,00

8 Μηχανισμός Ταχογράφου.  3 120,00    360,00

9 Ποτενσιόμετρο.  2 100,00    200,00

       10 Καπάκια. 10   40,00    400,00

       11 Νούμερα Χιλιομέτρων. 10   60,00    600,00

       12 Μηχανισμός Χιλιομέτρων.  8   80,00    640,00

       13 Χαρτί  εκτύπωσης  ψηφιακού
ταχογράφου (Ρολό 8  m) [Πακέτο
3 τεμαχίων].

        100   12,00 1.200,00

       14 Δίσκοι  καταγραφής  ταχύτητας
φορτηγών – ταχογράφος 125  km
[Πακέτο 100 τεμαχίων].

        198                         5
,00

   990,00

       15 Δίσκοι  καταγραφής  ταχύτητας
φορτηγών – ταχογράφος 180 km.
[Πακέτο 100 τεμαχίων].

 16                         6
,00

     96,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ      435

Μερικό
Σύνολο. 

     8.126,00

Φ.Π.Α. 24%.      1.950,24

Γενικό
Σύνολο. 

       10.076,24
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17. Ενδεικτικός Πίνακας Εργατοωρών Ομάδας 5.  

Είδος Ομάδας. Ποσότητα
(εργατοώρες).

Τιμή Μονάδας. Σύνολο.

Ομάδα 5: 

Προμήθεια  ανταλλακτικών
κάθε είδους επί των συσκευών
ταχογράφων  &  περιοριστών
ταχύτητας  για  Φορτηγά,
Απορριμματοφόρα,
Πυροσβεστικό,  Μηχανήματα
Έργου  &  Λεωφορεία  που
φέρουν τον ως άνω εξοπλισμό
με  τις  αναγκαίες  εργασίες
τοποθέτησής τους.

173 ώρες. 35,00 € 6.055,00 €

ΣΥΝΟΛΟ. 6.055,00 €

Φ.Π.Α. 24%. 1.453,20 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ. 7.508,20 €

Είδος Ομάδας. Σύνολο.

Ομάδα 5: 

Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των
συσκευών  ταχογράφων  &  περιοριστών
ταχύτητας  για  Φορτηγά,  Απορριμματοφόρα,
Πυροσβεστικό,  Μηχανήματα  Έργου  &
Λεωφορεία που φέρουν τον ως άνω εξοπλισμό
με  τις  αναγκαίες  εργασίες  τοποθέτησής
τους.και ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησής
τους.

Ανταλλακτικά         10.076,24

Εργασία       7.508,20

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣ

          17.584,44 €

Ομάδα  6:  Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους  επί  της  Υπερκατασκευής  του
καλαθοφόρου οχήματος του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

18. Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ομάδας 6.  

α/α Περιγραφή είδους. Ποσότητα
(ΤΕΜ).

Τιμή μονάδος
€.

Σύνολο €.
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         1 Ρελέ ισχύος.          1   560,00          560,00

2 Ρελέ χαμηλής τάσης.          1   450,00          450,00

3 Emergency Stop.  1       80,00    80,00

         4 Στεγανά  υδραυλικών  κυλίνδρων
υψηλής πίεσης.

 1     280,00  280,00

         5 Πείροι συγκράτησης βελτιωμένοι.  1    150,00  150,00

         6 Δαχτυλίδια υψηλής πίεσης.  1    140,00  140,00

         7 Ήλεκτρικές βαλβίδες.  1    440,00  440,00

         8 Τερματικός  διακόπτης
προστατευμένος από υγρασίες.

 1    160,00  160,00

         9 Υδραυλικός κύλινδρος ποδαρικού.  1 780,00   780,00

       10 Φρένο  συγκράτησης  υδραυλικών
κυλίνδρων.

 1 420,00   420,00

       11 Υδραυλικός  κύλινδρος περιστροφής
καλαθιού.

 1 480,00    480,00

       12 Υδραυλικός  κύλινδρος
παραλληλοποίησης.

 1 530,00     530,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ   12

ΣΥΝΟΛΟ.   4.470,00

Φ.Π.Α. 24%.   1.072,80

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ.

           5.542,80

❍ Ενδεικτικός Πίνακας Εργατοωρών Ομάδας 6.  

Είδος Ομάδας. Ποσότητα
(εργατοώρες).

Τιμή Μονάδας. Σύνολο.

Ομάδα  6:  Προμήθεια
ανταλλακτικών κάθε είδους επί της
Υπερκατασκευής  του
καλαθοφόρου οχήματος του Δήμου
με   τις  αναγκαίες  εργασίες
τοποθέτησής τους.

.

100 ώρες. 35,00 €          3.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ. 3.500,00 €

Φ.Π.Α. 24%. 1.680,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ. 4.340,00 €
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Είδος Ομάδας. Σύνολο.

Ομάδα  6:  Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε
είδους  επί  της  Υπερκατασκευής  του
καλαθοφόρου  οχήματος  του  Δήμου  με  τις
αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

Ανταλλακτικά
                           

     5.542,80

Εργασία       4.340,00

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣ           9.882,80 €

Ομάδα 7 Α:   Προμήθεια αντικατάστασης των ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου [Φορτηγών,  
Απορριμματοφόρων,  Λεωφορείων,  Πυροσβεστικού  οχήματος,  επιβατικών,  ημιφορτηγών,
Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου]  

❍ Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ομάδας 7Α.  

 ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ          ΥΠΉΡΕΣΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΔΙΟΙΚΉΤΙΚΉ.    ΠΟΣΟΤΉΤΑ ΤΙΜΉ ΣΕ € ΑΞΙΑ ΣΕ €

Α/Α ΑΡ.ΟΧΉM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F

1 ΚΉΉ 3500 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R15 4.       - 4 8 85,00
                                    

680,00

2 ΚΉΉ 3501 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R15             - 4 8 85,00
                                    

680,00          

3 ΚΉΉ 3502 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R15             - 4 8 85,00
 

680,00

4 ΚΉΉ 3503 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R15             - 4 8 85,00 680,00

5 KHH 3504 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R15             - 4 8 85,00 680,00

6 ΚΉΉ 2106 ΣΙΤΡΟΕΝ 175/65R14             - 4 9 65,00 585,00

7 ΚΉΉ 3514 ΓΚΟΛΦ 205/55R16             - 4 8 85,00 680,00

8 ΚΉΙ   4683 ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ 195/60R15             - 4 8 85,00 680,00

9 ΚΉΙ   4685 ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ 195/60R15             - 4 8 85,00 680,00

10 ΚΉΙ   4742 ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ  (4Χ4) 215/65R16             - 4 10 125,00 1.250,00

11 KHH 3541 CITROEN 185/65R15             - 4 8 85,00 680,00

12 KHH 8132 TOYOTA YARIS 175/65R15 -----       - 4 8 80,00 640,00

13 KHH 8133 TOYOTA YARIS 175/65R15 -----       - 4 8 80,00 640,00
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14 ΚΉΉ 5849 TOYOTA HILUX (4X4) 265/60R18 5.       - 4 12 150,00 1.800,00

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  11.035,00 €                         (ΤΕΜΑΧΙΑ: 119)

   ΥΠΉΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΉΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ.  

Α/Α ΑΡ.ΟΧΉM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R

1 ΚΉΉ 3471 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 295/80R22,5 295/80R22,5 2 4 12 400,00 4.800,00

2 ΚΉΙ   4718 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 295/80R22,5 295/80R22,5 2  4 12 400,00 4.800,00

3 ΚΉΉ 3497 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 295/80R22,5 295/80R22,5 2 4 12 400,00 4.800,00

4 ΚΉΙ   7156 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 265/70R19,5 265/70R19,5 2 4 12 310,00 3.720,00

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 18.120,00 €                           (ΤΕΜΑΧΙΑ 48)

   ΥΠΉΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΉΤΑΣ.  

Α/Α ΑΡ.ΟΧΉM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R

1 ΚΉΉ 2110 ΑΠΟΡ/ΡΟ 285/70R19,5 285/70R19,5 2 4 12 260,00 3.120,00

2 ΚΉΉ 2148 ΑΠΟΡ/ΡΟ 285/70R19,5 285/70R19,5 2 4 12 265,00 3.180,00

3 ΚΉΉ 3479 ΦΟΡΤΉΓΟ 315/80R22,5 315/80R22,5 2 6 16 360,00 5.760,00

4 ΚΉΉ 3491 ΑΠΟΡ/ΡΟ 12R22,5 12R22,5 2 4 12 360,00 4.320,00

5 ΚΉΉ 3515 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/80R22,5 315/80R22,5 2 4 12 360,00 4.320,00

6 ΚΉΙ   3809 ΑΠΟΡ/ΡΟ 295/80R22,5 295/80R22,5 2 4 12 330,00 3.960,00

7 ΚΉΙ   7209 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/70R22,5    315/70R22,5   2 4 12 340,00 4.080,00

8 ΚΉΟ 7863 ΑΠΟΡ/ΡΟ 13R22,5   13R22,5   2 4 12 365,00 4.380,00

9 ΚΉΟ 7864 ΑΠΟΡ/ΡΟ 13R22,5   13R22,5   2 4 12 365,00 4.380,00

10 ΚΉΟ 7895 ΑΠΟΡ/ΡΟ 13R22,5 13R22,5   2 4 12 400,00 4.800,00

11 ΚΉΟ 8546 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/80R22,5   315/80R22,5   2 4 12 360,00 4.320,00

12 ΚΉΟ 8634 ΑΠΟΡ/ΡΟ 11R22,5   11R22,5   2 4 12 310,00 3.720,00

13 ΚΉΟ 8656 ΑΠΟΡ/ΡΟ 11R22,5   11R22,5   2 4 12 310,00 3.720,00

14 ΚΉΟ 8749 ΑΠΟΡ/ΡΟ 11R22,5   11R22,5   2 4 12 310,00 3.720,00

15 ΚΉΟ 8909 ΑΠΟΡ/ΡΟ 12R22,5   12R22,5   2 4 12 360,00 4.320,00

16 ΚΉΙ   4744 ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ 185R14   185R14   2 2 8 70,00 560,00

17 ΚΉΟ 8655 ΜΑΖDΑ 205R16               - 4 - 8 90,00 720,00

18 ΚΉΟ 8715 VW CΑΝDΥ 165/80R13               - 4 - 8 60,00 480,00

19 ΚΉΟ 8486 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 11R22,5   11R22,5   2 4 12 350,00 4.200,00

20 ΚΉΉ 3532 MERCEDES-ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 315/80R22,5   315/80R22,5   2 8 20 360,00 7.200,00

 ΕΠΙΚΑΘΉΜΕΝΟ  385/65R22,5               - 6 - 12 380,00 4.560,00

21 ΜΕ 108433 ΣΑΡΩΘΡΟ 10R22,5 10R22,5   2 4 18 320,00 5.760,00

22 ΜΕ 57587 ΣΑΡΩΘΡΟ 10R22,5 10R22,5   2 4 12 320,00 3.840,00

23 ΜΕ 96493 ΣΑΡΩΘΡΟ 7.00R15               - 2 2 4 142,00 568,00

24 ΜΕ 103591 ΣΑΡΩΘΡΟ               -               -  - - 

25 ΜΕ 103592 ΣΑΡΩΘΡΟ               -               -  - - 

26 ΜΕ 103593 ΣΑΡΩΘΡΟ               -               -  - -

27 KHH 1988 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 13R22.5 13R22.5 2 8 20   310,00 6.200,00

 ΕΠΙΚΑΘΉΜΕΝΟ  385/65R 22,5  6 - 18 259,00 4.662,00
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28 KHH 3525 AΠOΡ/ΡΟ 285/70R19,5 285/70R19,5 2 4 12           265.00             3.180.00

29 ΚΉΉ 3531 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/70R22,5   315/70R22,5   2 4 12 350,00 4.200,00

30 ΚΉΉ 5821 ΉΜΙΦΟΡΤΉΓΟ 165/70 R14              -           4         - 8 36,00 288,00

31 ΚΉΉ 5822 ΉΜΙΦΟΡΤΉΓΟ 185/60 R15              - 4        - 8 40,00 320,00

32 ΚΉΉ 5827 ΑΠΟΡ/ΡΟ 285/70/R19,5 285/70/R19,5 2          4 12 265,00 3.180.00

33 KHO 8792 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 13R22,5 13R22,5 2 8 20 310,00 6.200,00

ΕΠΙΚΑΘΉΜΕΝΟ 385/65R22,5             - 6 - 12 259,00 3.108,00

34 ΚΉΉ 8134 AΠOΡ/ΡΟ 315/80R22,5   315/80R22,5   2 4 12 360,00 4.320,00

35 ΚΉΉ 8136 AΠOΡ/ΡΟ 315/80R22,5   315/80R22,5   2 4 13 360,00 4.680,00

  36   ΜΕ135460 ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 295-57 295-57    2  4 12                   340,00 4.080,00

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  134.406,00  €                     (ΤΕΜΑΧΙΑ: 445)

 TEXNIKH  YΠΉΡΕΣΙΑ.   

Α/Α ΑΡ.ΟΧΉM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R

1 ΒΑΕ 6819 ΝΤΑΥΤΟΝΑ 2.50-17 2.75-17 - -

2 ΚΉΉ 2103 ΦΟΡΝΤ 215/70R15   215/70R15   2 2 8 150,00 1.200,00

3 ΚΉΉ 2105 ΦΟΡΝΤ 215/70R15   215/70R15   2 2 8 150,00 1.200,00

4 ΚΉΉ 3462 ΦΟΡΝΤ 215/70R15   215/70R15   2 2 8 150,00 1.200,00

6 ΚΉΙ   6834 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 185R14   185R14   2 2 8 75,00 600,00

7 ΚΉΙ   7783 ΦΟΡΝΤ 205/75R14 205/75R14 2 2 8 100,00 800,00

8 ΚΉΟ 8716 VW CΑΝDΥ 165/80R13               - 2 2 8 60,00 240,00

9 ΚΉΟ 8934 ΝΙΣΣΑΝ 205R16               - 2  2 8 120,00 480,00

10 ΚΉΉ 3516 ΦΟΡΤΉΓΟ 13R22.5   13R22.5   4 8 24 360,00 8.640,00

11 ΚΉΙ   6840 ΜΜC ΦΟΡΤΉ 205/80R16               - 4 - 8 60,00 480,00

12 ΚΉΙ   6842 ΦΟΡΤΉΓΟ 10R17,5 10R17,5 2 4 12 320,00 3.840,00

13 ΚΉΟ 8548 ΦΟΡΤΉΓΟ 13R22,5   13R22,5   2 4 12 370,00 4.440,00

14 ΜΕ 81028 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 12.5/80-18 16.9-28 4 4 16 330,00 5.280,00

15 ΜΕ 92541 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 12.5/80-18 16.9-28 4 4 16 330,00 5.280,00

16 ΜΕ 103467
ΙΣΩΠΕΔΟΤΉΣ  GREYDER
(SANY) 17,5-25 L2               - 6 - 12 650,00 7.800,00

17 ΜΕ 118738 ΟΔΟΣΤ/ΡΑΣ 14,9-24               - 2 -  4 650,00 2.600,00

19 ΚΉΉ 3533 MERCEDES-ANATΡ/NO 315/80R22,5    315/70R22,5   2 8 20 360,00 7.200,00

20 ΚΉΟ 7865 ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ 185R14   185R14   - - - - -

21 ΜΕ 92526 ΑΛΑΤ/ΜΕΑΣ UNIMOG 365/80R20               - 2 2 8 390,00 3.120,00

22 ΜΕ 91627 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 17,5L-24 365/80R20 4 - 10 800,00 8.000,00

23 ΑΜ 65286 ΤΡΑΚΤΕΡ 380/70R24 6,50R16 2 2 8 650,00 5.200,00

24 ΑΜ 65597 ΤΡΑΚΤΕΡ  (4Χ4) 405/70R20 16,9R34 ---       - - - - -

25 ΚΉΉ 5817 ΡΕΝΟ 165/70R14               - 4   - 8 70,00 560,00

26 KHH 5846 MERCEDES 225/70R15             - 4   - 8 120,00 960,00

27 ΚΉΉ 5828 DODGE DACOTA (4Χ4) 235/75R15             - 4   - 8 100,00 800,00

28 ΜΕ 67548 ΑΛΑΤ/ΜΕΑΣ UNIMOG 12.5R20             - 4   - 8 390,00 3.120,00

            ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  73.040,00 €                           (ΤΕΜΑΧΙΑ: 238)

 ΥΠΉΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.   
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Α/Α ΑΡ.ΟΧΉM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R

1 ΚΉΉ 3461 ΦΟΡΝΤ 215/70R15   215/70R15   2 2 8 140,00 1.120,00

2 ΚΉΙ   4745 ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ 185R14   185R14   2 2 8 70,00 560,00

3 ΚΉΙ   6835 ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ 185R14   185R14   2 2 8 70,00 560,00

4 ΚΉΙ   7784 ΦΟΡΝΤ 205/75R14 205/75R14 2 2 8 90,00 720,00

5 ΚΉΉ 5845 MERCEDES 225/70R15              - 4  - 8 120,00 960,00

6 ΑΜ 64883 ΚΑΡΑΡΟ 29x12.00-15               - 4 - 4 162 648,00

7 ΑΜ 65008 ΚΑΡΑΡΟ 31x15.5-15               - - - - - -

8 ΜΕ 134954 ΚΑΛΑΘ/ΡΟ ΝΙΣΣΑΝ 185-41   185-41   2 4 12 100,00 800,00

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  5.368,00 €                             (ΤΕΜΑΧΙΑ: 56)

     

ΣΥΝΟΛΟ.  906 241.969,00

Φ.Π.Α. 24%   58.072,56

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:   300.041,56

Η εργασία τοποθέτησης και αντικατάστασης των καινούριων ελαστικών περιλαμβάνεται στην τιμή
του ελαστικού και θα γίνεται επί τόπου στο σημείο ακινητοποίησης ή στάθμευσης του οχήματος ή
μηχανήματος έργου ή αγροτικού μηχανήματος.

Ομάδα 7Β - 7Γ : 

Εργασίες  επισκευής  ελαστικών  των  για  τα  οχήματα  του  Δήμου  [Φορτηγών,  Απορριμματοφόρων,
Λεωφορείων, Πυροσβεστικού οχήματος, επιβατικών, ημιφορτηγών, Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και
Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου]   με την 

προμήθεια των αναγκαίων μανσόν για την επισκευή αυτών.

❍ Ενδεικτικός Πίνακας Υλικών επισκευής Ομάδας 7Β&Γ  

   Α/Α Περιγραφή Είδους.

Αρ. επισκευών

/όχημα.

 

Αρ.
οχημάτων. Ποσότητα.

Τιμή μονάδος
€. Σύνολο €.

     1 Μανσόν Νο 3. Ανά περίπτωση 40 10,00   400,00

     2 Μανσόν Νο 4. Ανά περίπτωση 44 15,00    660,00

     3 Μανσόν Νο 5. Ανά περίπτωση 62 20,00 1.240,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 146

Μερικό
Σύνολο. 

2.300,00

Φ.Π.Α. 24%.    552,00

Γενικό
Σύνολο. 

2.852,00

Σελίδα 175





Τα Μανσόν Νο 1 και Νο 2 περιλαμβάνονται στην τιμή εργασίας επισκευής των ελαστικών.

❍ Ενδεικτικός Πίνακας Εργασιών Ομάδας 7Β&Γ  

Α/Α Περιγραφή Είδους.

Αρ.
επισκευών

/όχημα.

 

Αρ.
οχημάτων.

Ποσότητα. Τιμή Μονάδος. Σύνολο.

1 Φορτηγά  –
Απορριμματοφόρα.

12 18 216 15,00 €   3.240,00 €

2 JCB για εμπρόσθιο
άξονα οχήματος.  20 2 40 15,00 € 600,00 €

3 JCB για οπίσθιο  άξονα
οχήματος.  

20 2 40 25,00 €    1.000,00 €

4 GRADER. 8 1 8 30,00 €  240,00 €

5 Τρακτέρ για εμπρόσθιο
άξονα. 8 2 16 15,00 €  240,00 €

6 Τρακτέρ  για οπίσθιο
άξονα.

8 2 16 40,00 €  640,00 €

7 UNIMOG. 8 1 8 25,00 €   200,00 €

8 Λεωφορεία. 8 5 40 15,00 € 600,00 €

9 Ήμιφορτηγάκια. 4 23 92 10,00 € 920,00 €

     10 Επιβατικά. 4 12 48 10,00 € 480,00 €

     11

Επί  τόπου  επισκευή
ελαστικού  για
απόσταση έως 20 Km.

52 επισκευές
(συνολικά). 52 επισκευές. 20,00 € 1.040,00 €

     12

Επί  τόπου  επισκευή
ελαστικού  για
απόσταση έως 40  Km.

54 επισκευές
(συνολικά). 54 επισκευές. 40,00 € 2.160,00 €

     13

Επί  τόπου  επισκευή
ελαστικού  για
απόσταση έως 60 km.

62 επισκευές
(συνολικά). 62 επισκευές. 60,00 € 3.720,00 €

ΣΥΝΟΛΟ. 15.080,00 €

Φ.Π.Α. 24%.   3.619,20 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ. 18.699,20 €
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Οι τιμές για τις περιγραφές εργασιών 1 εως 10 αναφέρονται σε επισκευές που θα πραγματοποιηθούν
στις 

εγκαταστάσεις του αναδόχου ή του τρίτου στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται.

Είδος Ομάδας. Σύνολο.

Ομάδα 7Β - 7Γ:Εργασίες επισκευής ελαστικών
των  Οχημάτων,   Μηχανημάτων  Έργου  &
Αγροτικών  Μηχανημάτων  του  Δήμου  με  την
προμήθεια  των  αναγκαίων  μανσόν  για  την
επισκευή αυτών.

Ανταλλακτικά
                           

    2.852,00

Εργασία     18.699,20 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣ

         21.551,20 €

Για τις περιγραφές είδους  με α/α 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 οι τιμές αφορούν την επισκευή των ελαστικών  επί
τόπου στην έδρα του αναδόχου  ή του τρίτου στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται και εφόσον το όχημα
μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια έως εκεί.

Για το λόγο αυτό οι εγκαταστάσεις του αναδόχου     ή του τρίτου στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται  .  
επισκευής  των  ελαστικών  δεν  δύναται  να  βρίσκονται  σε  απόσταση  μεγαλύτερη  των  τεσσάρων  (4)
χιλιομέτρων από το εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης τόσο για οικονομία καυσίμων όσο και εργατοωρών.  

Οι κατηγορίες με α/α 11,12,13 αφορούν την περίπτωση όπου απαιτείται να γίνει η επισκευή του ελαστικού
στο σημείο ακινητοποίησης του οχήματος ή μηχανήματος έργου λόγω της μη δυνατότητας κίνησης του όπου
και  προβλέπεται  χιλιομετρική αποζημίωση για το κινητό συνεργείο επισκευής ελαστικών του αναδόχου
επιπρόσθετα της τιμής επισκευής του ελαστικού π.χ. Φορτηγό όχημα ακινητοποιημένο σε απόσταση 20 km
από την έδρα του αναδόχου : 15€ (επισκευή ενός ελαστικού) + 20€ (χιλιόμετρα που πρέπει να διανύσει το
κινητό συνεργείο) = 35€ + Φ.Π.Α. 24% = 43,40€.

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα 7 θα πρέπει να καταθέσουν μία προσφορά για την ομάδα 7Α χωριστά και μία
προσφορά για τις ομάδες 7Β και 7Γ μαζί.

Η  κατάθεση  προσφορών  γίνεται  ανά  ομάδα  και  επιτρέπεται  η  κατάθεση  προσφορών  για  μια  ή
περισσότερες ομάδες  ή και για το σύνολο των ομάδων αλλά όχι για μέρος ομάδας  .   

                     

            Θ έ ρ μ η ,  2 0 / 0 9 / 2 0 1 8

                    Ο  Σ υν τ ά ξ α ς .

                Ε Λ Ε Γ Χ Θ Η Κ Ε

            Θ έ ρ μ η ,  2 0 / 0 9 / 2 0 1 8

            Ο  Π Ρ Ο Ϊ Σ ΤΑ Μ Ε Ν Ο Σ

                Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

           Θ έ ρ μ η ,  2 0 / 0 9 / 2 0 1 8

     Η  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Η  Τ Η Σ  Δ / ΝΣ Η Σ

  Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  &  Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η Σ

          Λ Α Μ Π Ο Υ Ρ Α Σ
Ι Ω Α Ν Ν Η Σ

      Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ
Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν  Τ . Ε .

           Π Ο Λ Υ Ζ Ο Σ  Χ Ρ ΗΣ Τ Ο Σ
Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Π . Ε .

          Ν Α Σ Ι Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Ν Α

        Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ  Μ ΗΧ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Τ . Ε .
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                 ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ &

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ          ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                       ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                       ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ   

                                                                              2018-2019-2020

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      7/2018

ΓΕΝΙΚΗ   – ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Άρθρο 1   -   Αντικείμενο της προμήθειας.  

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια 16.213 τεμαχίων ανταλλακτικών των πάσης φύσης οχημάτων του
Δήμου για την επισκευή και συντήρηση αυτών και 906 τεμαχίων ελαστικών των πάσης φύσης οχημάτων του
Δήμου  για την αντικατάσταση των υφιστάμενων ελαστικών με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησης αυτών
για την επισκευή των βλαβών όλων των οχημάτων (Επιβατικά, Φορτηγά, Απορριμματοφόρα, Καλαθοφόρο,
Λεωφορεία, κλπ), Μηχανημάτων Έργου (Σάρωθρα, Εκσκαφείς - Φορτωτές - Πολυμηχανήματα, κλπ) και
Αγροτικών Μηχανημάτων (Τρακτέρ κ.λπ.) του Δήμου.

Τα προς προμήθεια είδη αφορούν το σύνολο των ανταλλακτικών που κατά την διάρκεια της  σύμβασης
μπορεί να απαιτηθούν προκειμένου να είναι εφικτή η συντήρηση ή η επισκευή των οχημάτων είτε αυτά
περιγράφονται στην παρούσα μελέτη είτε όχι. 

Οι  ποσότητες  των  περιγραφόμενων  ειδών  της  μελέτης,  κατά  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  μπορεί  να
μεταβάλλονται  ανά  ομάδα  ή  και  ανά  σύμβαση  ακόμη  και  με  είδη  που  είναι  εκτός  περιγραφών  του
προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς να  αυξάνεται το ποσό της αξίας της  σύμβασης που θα συναφθεί με τον
ανάδοχο. 

Η  προσφορά  των  συμμετεχόντων  θα  πρέπει  να  καλύπτει  όλα  τα  ανταλλακτικά  και  όλες  τις  εργασίες
τοποθέτησης αυτών που περιλαμβάνει η κάθε ανωτέρω Ομάδα των Οχημάτων και ενδεικτικά περιγράφονται
στην παρούσα μελέτη.    

Ο δήμος δεν  υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και της δαπάνης που αναγράφονται
στον προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων, ο πάροχος
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου.

Άρθρο 2      - Συμβατικά τεύχη.  

Τα συμβατικά τεύχη και  στοιχεία,  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί  η προς ανάθεση υπηρεσία,  είναι  τα
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών
καθορίζεται  σύμφωνα  με  τον  Ν.4412/2016(ΦΕΚ  147/08-08-2016)  “Δημόσιες  Συμβάσεις,  Έργων,
Προμηθειών, και Υπηρεσιών” ως κατωτέρω:

α) η  διακήρυξη.

β) τεχνικές προδιαγραφές
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γ) ο προϋπολογισμός
δ) η συγγραφή υποχρεώσεων.

ε) η τεχνική περιγραφή.

                       ζ) η τεχνική έκθεση.

Άρθρο 3      - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας των ανταλλακτικών με την εργασία τοποθέτησης αυτών.  

Η εκτέλεση της προμήθειας των ανταλλακτικών με την εργασία τοποθέτησης αυτών θα πραγματοποιηθεί  με
τους όρους που θα καθορίσει το αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις του  Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/08-08-2016)
“Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών”  του ισχύοντος ΔΚΚ και της 3373/390/20-03-
1975 Απόφασης  Υπουργού Προεδρίας. 

Άρθρο 4 - Παραλαβή εργασιών και ανταλλακτικών.

Η παραλαβή των αναγκαίων ανταλλακτικών και των ανατιθέμενων εργασιών τοποθέτησης αυτών θα γίνει
από την οικεία επιτροπή.

Άρθρο  5  -  Τόπος,  τρόπος  εκτέλεσης  της  προμήθειας  των  ανταλλακτικών  και  των  εργασιών
τοποθέτησης τους - διάρκεια σύμβασης. 

Τα ανταλλακτικά που απαιτούνται και οι αναγκαίες εργασίες επισκευής και συντήρησης των
κάθε είδους οχημάτων του Δήμου θα γίνουν σε  ιδιωτικά συνεργεία κατάλληλα εξοπλισμένα σε υλικοτεχνική
υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό. 

Ο ανάδοχος  την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την είσοδο του οχήματος  στο συνεργείο του,
υποχρεούται  να  υποβάλλει  γραπτώς  στην  Υπηρεσία  «ΔΕΛΤΙΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  και
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» το οποίο θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

-Αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή των βλαβών του οχήματος  ή των εργασιών συντήρησης. 

-Αναλυτική περιγραφή των  εργασιών  που απαιτούνται για την επισκευή ή την συντήρηση του οχήματος. 

-Ανάλυση των απαιτούμενων εργατοωρών ανά ειδικότητα για την αναγκαία επισκευή ή συντήρηση  του
οχήματος.

-Ανάλυση  των  απαιτούμενων  ανταλλακτικών  για  την  επισκευή  του  οχήματος,  μηχανήματος  έργου  ή
αγροτικού μηχανήματος του Δήμου.

Το δελτίο  αυτό  διαβιβάζεται  αυθημερόν  στον  Προϊστάμενο του τμήματος  διαχείρισης  και   συντήρησης
οχημάτων και αυτός συντάσσει με τη σειρά του «Δελτίο Επισκευής και  Επιθεώρησης Οχήματος»  το οποίο
και διαβιβάζει   προς  έλεγχο και  έγκριση από την Επιτροπή Συντήρησης και  Επισκευής Οχημάτων του
Δήμου Θέρμης.

Αφού λάβει την έγκριση (Εντολή Επισκευής) από την ανωτέρω επιτροπή, ο ανάδοχος επισκευάζει το όχημα
ή  εκτελεί  τις  εργασίες  συντήρησης  αυτού  με  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  των  απαιτούμενων
ανταλλακτικών.

Η παραλαβή των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής ή συντήρησης του εκάστοτε οχήματος θα
πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και της δαπάνης που αναγράφονται
στον προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων, ο πάροχος
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.

Η σύμβαση ή οι συμβάσεις θα διαρκέσουν από την ημερομηνία υπογραφής αυτής και μέχρι την
31-12-2020. Εφόσον κριθεί αναγκαίο μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μήνες με
ταυτόχρονη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου  έως 40%  και την χρονική διάρκεια της παράτασης και
μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Άρθρο 6 - Ευθύνη αναδόχου, χρόνος εγγύησης, εγγυητική καλής λειτουργίας  και διατήρησης.

Ο  ανάδοχος  προμηθευτής  ευθύνεται  για  την  ύπαρξη  των  συμπεφωνημένων  ιδιοτήτων  των
πωλουμένων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος.

Στην  περίπτωση  παράδοσης  ακαταλλήλου  ή  ελαττωματικού  υλικού,  ο  προμηθευτής
υποχρεούται  να  το  αντικαταστήσει  με  άλλο  κατάλληλο,  συγχρόνως  δε  οφείλει  να  παραλάβει  και  να
μεταφέρει το ακατάλληλο ή ελαττωματικό υλικό μέσα σε δύο (2) εργάσιμες  ημέρες. 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας και διατήρησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και ξεκινά
από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής .

Εάν εντός του χρόνου εγγύησης παρουσιαστεί έλλειψη συμφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώματα
ή ακαταλληλότητα  υλικού,  ο  Δήμος  δικαιούται  να  ζητήσει  την  αποκατάσταση  του  ελαττώματος  ή  την
αντικατάσταση του υλικού με έξοδα του αναδόχου ή κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε την αναστροφή
της αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη μείωση του τιμήματος. 

Άρθρο 7 - Χρόνος παράδοσης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και τις
εργασίες  τοποθέτησης  αυτών  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  τη  λήψη  της  σχετικής  έγγραφης
έγκρισης της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων & Οχημάτων του Δήμου, εκτός και αν
αποδεδειγμένα από τη φύση της  βλάβης θα απαιτείται  περισσότερος  χρόνος  και  εφόσον συναινεί  και  η
προαναφερόμενη Επιτροπή ή αποδεδειγμένα απαιτείται περισσότερος χρόνος για την προμήθεια των υλικών
- ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή ή συντήρηση.  

Άρθρο 8 - Τρόπος Πληρωμής - Προκαταβολές.

Η πληρωμή της άξιας από το Δήμο προς τον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, μετά από κάθε
τμηματική  προσωρινή  παραλαβή  (ποσοτική  και  ποιοτική  μετά  από  μακροσκοπικό  έλεγχο),  για  την
αντίστοιχη ποσότητα του υπό προμήθεια είδους εντός τριάντα (30) ημερών από την προσωρινή παραλαβή .

Η χορήγηση προκαταβολής, δεν προβλέπεται. 

Άρθρο 9 - Αναθεώρηση τιμών προσφοράς. 

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες, μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου.

Άρθρο 10 - Φόροι, τέλη, κρατήσεις – Δαπάνες προμηθευτή.

Ο  ανάδοχος  υπόκειται  σε  όλους  τους  βάσει  των  κείμενων  διατάξεων  φόρους,  τέλη  και
κρατήσεις, πού θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. Ο
προμηθευτής βαρύνεται με τη δαπάνη των δημοσιεύσεων καθώς και για τους εργαστηριακούς ελέγχους και
όλα γενικώς τα έξοδα μέχρι την παράδοση του υλικού στο εργοτάξιο του Δήμου.

Άρθρο 11- Λοιπά Στοιχεία.

Οι Εργασίες επισκευής θα είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής.

Ο Δήμος Θέρμης διαθέτει  μεγάλο στόλο οχημάτων και  μηχανημάτων με μεγάλη ηλικία και  οι  ξαφνικές
βλάβες που παρουσιάζουν είναι σε πολλές περιπτώσεις χρονοβόρες και παρουσιάζονται συγχρόνως σε δύο ή
και περισσότερα οχήματα. 

Για αυτόν το λόγο θα πρέπει ο χρόνος ακινητοποίησης των οχημάτων να είναι ο μικρότερος δυνατός ώστε να
μην διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του. 
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Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν το ανάλογο έμπειρο προσωπικό και την απαραίτητη υλικοτεχνική
υποδομή ώστε να διασφαλίζεται ο συντομότερος χρόνος επισκευής των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και
αγροτικών μηχανημάτων του Δήμου. 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι
οικονοµικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  το  απαιτούµενο  ανθρώπινο  δυναµικό  και  τις  απαιτούµενες
εγκαταστάσεις και εξοπλισµό. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι συμμετέχοντες προσκοµίζουν τα
απαραίτητα  έγγραφα  που  θα  αποδεικνύουν  ότι  διαθέτουν  το  ανθρώπινο  τεχνικό  δυναµικό  και  τις
απαιτούµενες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό.  

Οι  ενώσεις  οικονοµικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα  παραπάνω,  κατά
περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονοµικό  φορέα  που  συµµετέχει  στην  ένωση,  σύµφωνα  µε  τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας
επιθυµεί  να στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων φορέων,  για  την  απόδειξη  ότι  έχει  στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει,  και σχετική έγγραφη δέσµευση  των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Οι  ενώσεις  οικονοµικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΕΕΕΣ  για  κάθε
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Οι αναφερόμενες στη μελέτη εργασίες επισκευής και συντήρησης δεν αποκλείουν σε καμιά περίπτωση κάθε
άλλη σχετική εργασία συντήρησης ή επισκευής που τυχόν θα απαιτηθεί στην διάρκεια της ανάθεσης και η
οποία δεν προβλέπεται με την παρούσα μελέτη.

Στη βάση της  οικονομικότερης χρήσης των οχημάτων  και  για  να είναι  εφικτή η άμεση αποστολή των
οχημάτων και  μηχανημάτων στο  εξωτερικό  συνεργείο  ή  συνεργεία  ώστε  το  κόστος  σε  εργατοώρες  και
καύσιμα να είναι το ελάχιστο δυνατό, τα ανάδοχα συνεργεία επισκευής (είτε του συμμετέχοντα είτε των
τρίτων  πάνω στις  ικανότητες  των  οποίων στηρίζονται)  των  ομάδων 1 έως  και  6  δε μπορεί να  απέχουν
περισσότερο από σαράντα πέντε χιλιόμετρα (45 km) από την έδρα του Δήμου Θέρμης.

Σε ότι αφορά στην ομάδα 7Α, για την αντικατάσταση των ελαστικών  ίσχύουν τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο
των Τεχνικών Προδιαγραφών και ειδικότερα αυτά που αναφέρονται στον τρόπο και τόπο αντικατάστασης
των ελαστικών. 

Για  την ομάδα 7 Β & Γ δε μπορεί οι εγκαταστάσεις (είτε του συμμετέχοντα είτε των τρίτων πάνω στις
ικανότητες  των  οποίων  στηρίζονται)   να  απέχουν   περισσότερο  από τέσσερα  χιλιόμετρα  (4km) από το
εργοτάξιο του Δήμου.

Άρθρο 12-   Τρόπος τιμολόγησης ανταλλακτικών ομάδων 1 έως 6 εκτός προϋπολογισμού της μελέτης.      

Περίπτωση 1η

Για είδη τα οποία δεν περιγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης αλλά περιγράφονται

στον τιμοκατάλογο του αναδόχου.
Σε αυτή την περίπτωση η τιμή που θα εφαρμόζεται από τον ανάδοχο θα προκύπτει

α) μετά από αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης όπως αυτό εξευρίσκεται από την διαφορά της

αξίας του προϋπολογισμού της μελέτης και της αξίας για την οποία κατέθεσε προσφορά ο

ανάδοχος, (π.χ. η ομάδα 1 έχει αξία προϋπολογισμού 45.316,33€ και ο ανάδοχος προσφέρει

συνολικά 40.000,00€. Η διαφορά 45.316,33-40.000,00 ισούται με 5.316,33€. Το ποσό των

5.316,33€ ως ποσοστό έκπτωσης στην αξία του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 11,7316% ).
β) Η τιμή επί της οποίας θα εφαρμόζεται η παραπάνω έκπτωση θα είναι η μικρότερη μεταξύ της τιμής καταλόγου
του ανάδοχου και της μέσης τιμής έτσι όπως αυτή προκύπτει από το μέσο όρο των τιμών των καταλόγων του
συνόλου των συμμετεχόντων που κατέθεσαν προσφορά, προκειμένου να προκύψει η τιμή τιμολόγησης του
υλικού.(β-{β*α}= τελική τιμή) 
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Περίπτωση 2η

Για τα είδη που δεν περιγράφονται ούτε στον προϋπολογισμό της μελέτης αλλά και ούτε στον   κατάλογο του  
αναδόχου  θα  εφαρμόζεται  έκπτωση  15%  επί  της  τιμής  καταλόγου  της    αντιπροσωπίας  της  
κατασκευάστριας του οχήματος εταιρίας.   Η επίσημη τιμή καταλόγου θα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο  
τρόπο  

 

                                                              

                     

            Θ έ ρ μ η ,  2 0 / 0 9 / 2 0 1 8

                    Ο  Σ υν τ ά ξ α ς .

                Ε Λ Ε Γ Χ Θ Η Κ Ε

            Θ έ ρ μ η ,  2 0 / 0 9 / 2 0 1 8

            Ο  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ

                Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

           Θ έ ρ μ η ,  2 0 / 0 9 / 2 0 1 8

     Η  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Η  Τ Η Σ  Δ / ΝΣ Η Σ

  Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  &  Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η Σ

          Λ Α Μ Π Ο Υ Ρ Α Σ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ

      Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν  Τ . Ε .

           Π Ο Λ Υ Ζ ΟΣ  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ
Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Π . Ε .

          Ν Α Σ Ι Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Ν Α

        Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ  Μ ΗΧ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Τ . Ε .
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                           ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ &

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ          ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ          ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ   

                                                                         2018-2019-2020

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      7/2018

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ομάδα  1:Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους  επί  της  Υπερκατασκευής  των
Απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

19. Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ομάδας 1.  

α/α Περιγραφή είδους. Ποσότητα
(ΤΕΜ).

Τιμή
μονάδος €.

Σύνολο €.

  1 Δοχείο διαστολής    16

  2 Ρουλεμάν             124

  3 Φυσούνες                 9

  4 Βαλβίδες    10

  5 Χειριστήρια    10

  6 Τσιμούχες             430

  7 Άξονας ανυψωτικού     5

  8 Γλυσιέρες    15

  9 Αντλίες υπερκατασκευών(Μονές)    12

10 Κατανεμητής πιέσεως     5

11 Βοηθητική αντλία πετρελαίου   15

12 Κόμπλερ    9

13 Αντλία λαδιού   36

14 Κορώνα   20
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15 Ρελέ υπερκατασκευής   18

16 Σασμανάκι PTO     8

17 Κυλινδράκια    83

18 Αντλία νερού    20

19 Αισθητήρες     32

20 Μαρκούτσια  184

21 Λάστιχα  Υπερκατασκευής  πίσω
πόρτας απορριμματοφόρου.

   56

22 Πίσω  σκαλοπάτια
υπερκατασκευής.

  56

23 Επαγωγικοί  αισθητήρες
σκαλοπατιών.

  34

24 Πλαϊνή κουπαστή σκαλοπατιών.   28

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1.235

Μερικό
Σύνολο. 

Φ.Π.Α. 24%.

Γενικό
Σύνολο. 

20. Ενδεικτικός Πίνακας Εργατοωρών Ομάδας 1.  

Είδος Ομάδας. Ποσότητα
(εργατοώρες).

Τιμή Μονάδας. Σύνολο.

Ομάδα 1:

Προμήθεια  ανταλλακτικών
κάθε  είδους  επί  της
Υπερκατασκευής  των
Απορριμματοφόρων
οχημάτων  του  Δήμου  με  τις
αναγκαίες  εργασίες
τοποθέτησής τους.

2.400 ώρες.

ΣΥΝΟΛΟ.

Φ.Π.Α. 24%.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.

                     

                          

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ 1 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Φ.Π.Α. 24%.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                           ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ &

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ          ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ          ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ   

                                                                         2018-2019-2020

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      7/2018

Υ ΠΟΔΕΙΓ Μ Α   ΟΙΚΟΝ ΟΜ ΙΚΗΣ  ΠΡ ΟΣΦΟΡ Α Σ

Ομάδα 2: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Φορτηγών,  Απορριμματοφόρων,
Λεωφορείων και Πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου με τις αναγκαίες μηχανολογικές και
ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησής τους.

21. Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ομάδας 2.  

    α/α Περιγραφή είδους. Ποσότητα
(ΤΕΜ).

Τιμή
μονάδος €.

Σύνολο €.

  1 Σετ  συμπλέκτη  (Δίσκος-Πλατό-
Ρουλεμάν).

  40

  2 Τακάκια. 228

         3 Κολάρα ψυγείου (επάνω).   60

  4 Κολάρα ψυγείου (κάτω).   40

  5 Κολάρα δοχείου διαστολής.   20

  6 Κολάρα νερού καλοριφέρ (σετ 2
τεμαχίων, πάνω & κάτω).

  24

  7 Φερμουίτ.   80

  8 Δοχείο διαστολής.   20

  9 Φίλτρο Αέρος   (Φορτηγά).  120

10 Φίλτρο Λαδιού (Φορτηγά). 120

11 Φίλτρο Πετρελαίου (Φορτηγά). 120
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       12 Φίλτρο Ξηραντήρα  (Φορτηγά).           80

13 Δισκόπλακες (πίσω). 40

14 Δισκόπλακες (εμπρός). 60

15 Ταμπούρα (εμπρός) άξονα. 28

16 Ταμπούρα (πίσω) άξονα. 28

17 Φούσκα πισινή (αερόφρενα). 40

18 Πόμπα φρένου. 24

19 Ρεγουλατόρος  φρένων  πίσω
(αριστερά-δεξιά). 34

20 Ρουλεμάν Βολάν. 48

21 Αντλία συμπλέκτη (άνω). 24

22 Αντλία συμπλέκτη (κάτω). 16

23 Ψυγείο νερού. 30

24 Ιμάντες.         100

25 Ιμάντες βεντιλατέρ. 24

26 Τεντωτήρας ιμάντα. 24

27 Πτερωτή υδραργύρου.   4

28 Θερμοστάτες. 40

29 Αντλία ταχυτήτων.  12

30 Φυσούνες φρένων (εμπρός). 60

31 Φυσούνες φρένων (πίσω). 20

32 Ατέρμονας Τιμονιού.   9

33 Βαλβίδα αέρος τετραπλή. 23

34 Σιαγόνες φρένων. 20

35 Σινεμπλόκ ζυγαριάς (εμπρός). 80

36 Σινεμπλόκ ζυγαριάς (πίσω). 80

37 Αντλία φρένων. 11

38 Μηχανισμός παραθύρου. 24

39 Τσιμούχες .         360

40 Τσιμούχες πίσω τροχών.         220

41 Τσιμούχες βολάν.  40

42 Κατανεμητής.  20

43 Διακόπτης κομπλαρίσματος PTO.  16

44 Βοηθητική αντλία πετρελαίου.  24

45 Αντλία πετρελαίου.  27

46 Εξάτμιση (Τελικό καζανάκι) .             9

47 Σταυρός κεντρικού.  20
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48 Αντλία λαδιού.           17

49 Αντλία λεβιέ.  20

50 Υπερσυμπιεστής.  20

51 Σκάστρα.  20

52 Μπάρα τιμονιού (μεγάλη).  40

53 Μπάρα τιμονιού (μικρή).  40

54 Ξηραντήρας  κυκλώματος
(πλήρης).

 20

55 Παντόφλα φρένων.  30

56 Λεβιές χειροφρένου.  24

57 Ψαλίδια-μπαλάκια.  47

58 Ντίζες ταχυτήτων.  61

59 Κυλινδράκια.  60

60 Αντλία νερού.  30

61 Παγούρι νερού.  20

62 Καλώδια φρένων .  40

63 Κλειδαριές.   40

64 Υαλοκαθαριστήρες. 100

65 Μοτέρ  υαλοκαθαριστήρων.   24

66 Προθερμαντήρες πετρελαίου.   69

67 Ιμάντες.  253

68 Χερούλι πόρτας.  110

69 Καθρέπτης (αριστερός ή δεξιός).   48

70 Αμορτισέρ.   32

71 Πιάτο φυσούνας φρένου.    1

72 Συσσωρευτής 100 Ah.   20

73 Συσσωρευτής 140 Ah.   20

74 Συσσωρευτής 180 Ah.   20

75 Διακόπτης μίζας.   10

76 Λάμπες Ή1 - 24V. 200

77 Λάμπες Ή4 - 24V. 200

78 Λάμπες Ή7 - 24V. 200

79 Λάμπες 24V/21W (Καρυδάκι). 200

80 Λάμπες Ή3 - 24V. 200

81 Λάμπες 24V/5W (Φουντούκι). 200

82 Φανάρια (μπροστινά) Φορτηγά.     8

83 Φανάρια (πίσω) Φορτηγά.   10
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84 Φλας.   10

85 Φανάρια (πίσω) επιβατικά.   16

86 Φάροι.   10

87 Μίζα.     5

88 Δυναμό.     5

      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ           5.091

Μερικό
Σύνολο. 

Φ.Π.Α. 24%.

Γενικό
Σύνολο. 

22. Ενδεικτικός Πίνακας Εργατοωρών Ομάδας 2.  

Είδος Ομάδας. Ποσότητα
(εργατοώρες).

Τιμή Μονάδας. Σύνολο.

Ομάδα 2: 

Προμήθεια  ανταλλακτικών
κάθε  είδους  επί  των
Φορτηγών,
Απορριμματοφόρων,
Λεωφορείων  και
Πυροσβεστικού  οχήματος  του
Δήμου  με  τις  αναγκαίες
μηχανολογικές  και
ηλεκτρολογικές  εργασίες
τοποθέτησής τους.

5.799 ώρες.

ΣΥΝΟΛΟ.

Φ.Π.Α. 24%.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.

                

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ 2 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Φ.Π.Α. 24%.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                           ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ &

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ          ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ          ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ   

                                                                         2018-2019-2020

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      7/2018

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ομάδα 3: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων
και Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

23. Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ομάδας 3.  

α/α Περιγραφή είδους. Ποσότητα
(ΤΕΜ).

Τιμή
μονάδος €.

Σύνολο €.

  1 Ήλεκτροβαλβίδα.     29

        2 Φούσκα.     16

  3 Δοχείο νερού.     10

  4 Κορώνα διαφορικού.     10

  5 Πηνίο διαφορικού (κομπλέ).      4

  6 Δίσκοι φρένων (σετ).    30

  7 Βασιλικός πύρος.      4

  8 Αποστάτης.  160

  9 Δακτυλίδι.  220

10 Ροδέλα G.  799

11 Σετ  συμπλέκτη  (Δίσκος-Πλατό-
Ρουλεμάν).

       10

12 Σετ  υδραυλικού  συμπλέκτη
(Δίσκος-Πλατό-Ρουλεμάν).

         2

13 Ήλεκτροβαλβίδα νερού.        20
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14 Ήλεκτροβαλβίδα αέρα.        30

15 Σινεμπλόκ ζυγαριάς (εμπρός).            60

16 Σινεμπλόκ ζυγαριάς (πίσω).            60

17 Φίλτρο αέρος.            80

     18 Φίλτρο λαδιού.          120

19 Φίλτρο νερού.          119

20 Φίλτρο πετρελαίου.          120

21 Αντλία φρένων.            10

22 Μίζα.            10

23 Αντλία νερού.            18

24 Δοχείο διαστολής.            10

25 Κόμπλερ.            12

26 Άξονας αντλίας.            12

27 Καζανάκι πλαστικό.            16

28 Γλυσιέρες τηλεσκοπικού.            20

29 Πόμπα φρένου.            20

30 Άξονας σασμάν. 8

31 Γρανάζι σασμάν.            50

32 Συγχρονιζέ.            12

33 Ήμιαξόνια.            30

34 Λάμα JCB (εμπρόσθιου κουβά).            10

       35 Βαλβίδα  σταθερής  πίεσης
σασμάν.            10

36 Δόντια κουβά.            20

37 Λάμα Grader.            20

38 Βίδες  λάμας  Grader (Με
παξιμάδι).          400

39 Ακρολέπιδα μαχαιριού Grader.            30

40 Φίλτρο νερού κάδου.        20

41 Φίλτρο νερού πιστολιού.        20

42 Στεγανά.     10

43 Πλευρική  Βούρτσα  Φ40cm με  4
σειρές  και  πλαστική  βάση  για
σάρωθρο JOHNSTON 600.

   46

44 Πλευρική  Βούρτσα  Φ32cm για
σάρωθρο JOHNSTON 600.

   46

45 Δακτύλιοι κεντρικής σκούπας για
σάρωθρο JOHNSTON 600.

       1.890
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46 Πλευρική  Σκούπα  Φ450/750mm
για σάρωθρο SCHMIDT SK 600.

   40

47 Κεντρική βούρτσα (2 Χ 75cm) για
σάρωθρο SCHMIDT SK 600.

   32

48 Βούρτσα  χοάνης  για  σάρωθρο
SCHMIDT SK 600.

   20

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 4.745

Μερικό
Σύνολο. 

Φ.Π.Α. 24%.

Γενικό
Σύνολο. 

24. Ενδεικτικός Πίνακας Εργατοωρών Ομάδας 3.  

Είδος Ομάδας. Ποσότητα
(εργατοώρες).

Τιμή Μονάδας. Σύνολο.

Ομάδα 3: 

Προμήθεια  ανταλλακτικών
κάθε  είδους  επί  των
Μηχανημάτων  Έργου,
Σαρώθρων  και  Αγροτικών
Μηχανημάτων  του  Δήμου  με
τις  αναγκαίες  μηχανολογικές
και  ηλεκτρολογικές  εργασίες
τοποθέτησης τους.

3.008 ώρες.

ΣΥΝΟΛΟ.

Φ.Π.Α. 24%.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ 3 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Φ.Π.Α. 24%.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                           ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ &

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ          ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ          ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ   

                                                                         2018-2019-2020

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      7/2018

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ομάδα 4: Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Επιβατικών & Ημιφορτηγών οχημάτων του
Δήμου με  τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

25. Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ομάδας 4.  

    α/α Περιγραφή είδους. Ποσότητα
(ΤΕΜ).

Τιμή
μονάδος €.

Σύνολο €.

  1 Σετ  συμπλέκτη  (Δίσκος-Πλατό-
Ρουλεμάν).

20

  3 Τακάκια (σετ). 40

         4 Κολάρα ψυγείου (επάνω). 20

  5 Κολάρα ψυγείου (κάτω). 20

  6 Κολάρα δοχείου διαστολής. 20

  7 Κολάρα νερού καλοριφέρ (σετ 2
τεμαχίων, πάνω & κάτω).

20

  9 Φερμουίτ. 20

13 Δοχείο διαστολής. 10

14 Φίλτρο Αέρος.   30

15 Φίλτρο Λαδιού. 30

16 Φίλτρο Πετρελαίου. 30

       17 Φίλτρο Βενζίνης.            21
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18 Δισκόπλακες (πίσω). 10

19 Δισκόπλακες (εμπρός). 20

20 Ταμπούρα πίσω άξονα. 16

21 Αντλία συμπλέκτη (άνω).  5

22 Αντλία συμπλέκτη (κάτω).  5

23 Ψυγείο νερού.  12

24 Ιμάντες. 40

26 Ιμάντες βεντιλατέρ. 40

27 Τεντωτήρας ιμάντα (σετ). 30

28 Θερμοστάτες. 40

29 Φυσούνες φρένων (εμπρός). 20

30 Φυσούνες φρένων (πίσω). 20

32 Σιαγόνες φρένων. 10

33 Σινεμπλόκ (εμπρός). 16

34 Σινεμπλόκ (πίσω). 30

35 Αντλία φρένων. 20

36 Μηχανισμός παραθύρου.   4

37 Τσιμούχες.        200

38 Υαλοκαθαριστήρες(σετ).          20

39 Μπουζί. 40

40 Καθρέπτης (αριστερός ή δεξιός).   8

41 Αμορτισέρ (Σετ) 4 τεμάχια.   8

42 Αντλία βενζίνης.   4

43 Συσσωρευτής 85 Ah.   10

44 Συσσωρευτής 65 Ah.   10

45 Συσσωρευτής 45 Ah.   10

46 Λάμπες Ή1 - 12V. 200

47 Λάμπες Ή4 - 12V. 200

48 Λάμπες Ή7 - 12V. 200

49 Λάμπες 12V/21W/5W. 160

50 Λάμπες 12V/21W (Καρυδάκι). 200

51 Λάμπες Ή3 - 12V. 200

52 Λάμπες 12V/5W (Φουντούκι). 200

53 Φανάρια (εμπρός) Ήμιφορτηγά.   10

54 Φανάρια (πίσω) Ήμιφορτηγά.   10

55 Ανταλλακτικά μίζας.   10
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2.319

Μερικό
Σύνολο. 

Φ.Π.Α. 24%.

Γενικό
Σύνολο. 

26. Ενδεικτικός Πίνακας Εργατοωρών Ομάδας 4.  

Είδος Ομάδας. Ποσότητα
(εργατοώρες).

Τιμή Μονάδας. Σύνολο.

Ομάδα 4: 

Προμήθεια  ανταλλακτικών
κάθε  είδους  επί  των
Επιβατικών  &  Ήμιφορτηγών
οχημάτων  του  Δήμου  με   τις
αναγκαίες  μηχανολογικές  και
ηλεκτρολογικές  εργασίες
τοποθέτησής τους.

775 ώρες.

ΣΥΝΟΛΟ.

Φ.Π.Α. 24%.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.

                   

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ 4 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Φ.Π.Α. 24%.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                           ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ &

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ          ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ          ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ   

                                                                         2018-2019-2020

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      7/2018

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ομάδα 5:  Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους  επί  των συσκευών ταχογράφων & περιοριστών
ταχύτητας για Φορτηγά, Απορριμματοφόρα, Πυροσβεστικό, Μηχανήματα Έργου & Λεωφορεία που
φέρουν τον ως άνω εξοπλισμό με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

27. Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ομάδας 5.  

α/α Περιγραφή είδους. Ποσότητα
(ΤΕΜ).

Τιμή
μονάδος €.

Σύνολο €.

         1 Σένσορας Ψηφιακού Ταχογράφου  3

2 Ντουί  Δότη - Φύσες. 14

3 Καλωδίωση.  5

4 Σφραγίδες  (Σασμάν-
Ταχογράφου).

38

5 Μπαταρίες. 20

6 Σένσορας   Αναλογικού
Ταχογράφου.

 4

7 Ρολόι Ταχογράφου.  4

8 Μηχανισμός Ταχογράφου.  3

9 Ποτενσιόμετρο.  2

       10 Καπάκια. 10

       11 Νούμερα Χιλιομέτρων. 10

       12 Μηχανισμός Χιλιομέτρων.  8

       13 Χαρτί  εκτύπωσης  ψηφιακού
ταχογράφου (Ρολό 8  m) [Πακέτο
3 τεμαχίων].

        100

       14 Δίσκοι  καταγραφής  ταχύτητας         198
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φορτηγών – ταχογράφος 125  km
[Πακέτο 100 τεμαχίων].

       15 Δίσκοι  καταγραφής  ταχύτητας
φορτηγών – ταχογράφος 180 km.
[Πακέτο 100 τεμαχίων].

 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ      435

Μερικό
Σύνολο. 

Φ.Π.Α. 24%.

Γενικό
Σύνολο. 

28. Ενδεικτικός Πίνακας Εργατοωρών Ομάδας 5.  

Είδος Ομάδας. Ποσότητα
(εργατοώρες).

Τιμή Μονάδας. Σύνολο.

Ομάδα 5: 

Προμήθεια  ανταλλακτικών
κάθε είδους επί των συσκευών
ταχογράφων  &  περιοριστών
ταχύτητας  για  Φορτηγά,
Απορριμματοφόρα,
Πυροσβεστικό,  Μηχανήματα
Έργου  &  Λεωφορεία  που
φέρουν τον ως άνω εξοπλισμό
με  τις  αναγκαίες  εργασίες
τοποθέτησής τους.

173 ώρες.

ΣΥΝΟΛΟ.

Φ.Π.Α. 24%.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.

                          

       

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ 5 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Φ.Π.Α. 24%.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                           ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ &

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ          ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ          ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ   

                                                                         2018-2019-2020

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      7/2018

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ομάδα  6:  Προμήθεια  ανταλλακτικών  κάθε  είδους   επί   της  Υπερκατασκευής  του  καλαθοφόρου
οχήματος του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους.

29. Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ομάδας 6.  

α/α Περιγραφή είδους. Ποσότητα
(ΤΕΜ).

Τιμή μονάδος
€.

Σύνολο €.

         1 Ρελέ ισχύος.          1

2 Ρελέ χαμηλής τάσης.          1

3 Emergency Stop.  1

         4 Στεγανά  υδραυλικών  κυλίνδρων
υψηλής πίεσης.

 1

         5 Πείροι συγκράτησης βελτιωμένοι.  1

         6 Δαχτυλίδια υψηλής πίεσης.  1

         7 Ήλεκτρικές βαλβίδες.  1

         8 Τερματικός  διακόπτης
προστατευμένος από υγρασίες.

 1

         9 Υδραυλικός κύλινδρος ποδαρικού.  1

       10 Φρένο  συγκράτησης  υδραυλικών
κυλίνδρων.

 1

       11 Υδραυλικός  κύλινδρος περιστροφής
καλαθιού.

 1

       12 Υδραυλικός  κύλινδρος  1
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παραλληλοποίησης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ   12

ΣΥΝΟΛΟ.

Φ.Π.Α. 24%.

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ.

❍ Ενδεικτικός Πίνακας Εργατοωρών Ομάδας 6.  

Είδος Ομάδας. Ποσότητα
(εργατοώρες).

Τιμή Μονάδας. Σύνολο.

Ομάδα 6: 

Εργασίες  κάθε  είδους   επί  της
Υπερκατασκευής  του
καλαθοφόρου  οχήματος  του
Δήμου.

100 ώρες.

ΣΥΝΟΛΟ.

Φ.Π.Α. 24%.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.

                

      

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ 6 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Φ.Π.Α. 24%.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                           ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ &

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ          ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ          ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ   

                                                                         2018-2019-2020

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      7/2018

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ομάδα  7  Α:  Προμήθεια  αντικατάστασης  των  ελαστικών  για  τα  οχήματα  του  Δήμου  [Φορτηγών,
Απορριμματοφόρων,  Λεωφορείων,  Πυροσβεστικού  οχήματος,  επιβατικών,  ημιφορτηγών,
Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου]  

❍ Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ομάδας 7Α.  

 ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ          ΥΠΉΡΕΣΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΔΙΟΙΚΉΤΙΚΉ.    ΠΟΣΟΤΉΤΑ ΤΙΜΉ ΣΕ € ΑΞΙΑ ΣΕ €

Α/Α ΑΡ.ΟΧΉM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F

1 ΚΉΉ 3500 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R15 6.       - 4 8

2 ΚΉΉ 3501 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R15             - 4 8

3 ΚΉΉ 3502 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R15             - 4 8

4 ΚΉΉ 3503 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R15             - 4 8

5 KHH 3504 ΣΚΟΝΤΑ 195/55R15             - 4 8

6 ΚΉΉ 2106 ΣΙΤΡΟΕΝ 175/65R14             - 4 9

7 ΚΉΉ 3514 ΓΚΟΛΦ 205/55R16             - 4 8

8 ΚΉΙ   4683 ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ 195/60R15             - 4 8

9 ΚΉΙ   4685 ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ 195/60R15             - 4 8

10 ΚΉΙ   4742 ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ  (4Χ4) 215/65R16             - 4 10

11 KHH 3541 CITROEN 185/65R15             - 4 8

12 KHH 8132 TOYOTA YARIS 175/65R15 -----       - 4 8
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13 KHH 8133 TOYOTA YARIS 175/65R15 -----       - 4 8

14 ΚΉΉ 5849 TOYOTA HILUX (4X4) 265/60R18 7.       - 4 12

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  11.035,00 €                         (ΤΕΜΑΧΙΑ: 119)

   ΥΠΉΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΉΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ.  

Α/Α ΑΡ.ΟΧΉM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R

1 ΚΉΉ 3471 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 295/80R22,5 295/80R22,5 2 4 12

2 ΚΉΙ   4718 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 295/80R22,5 295/80R22,5 2  4 12

3 ΚΉΉ 3497 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 295/80R22,5 295/80R22,5 2 4 12

4 ΚΉΙ   7156 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 265/70R19,5 265/70R19,5 2 4 12

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 18.120,00 €                           (ΤΕΜΑΧΙΑ 48)

   ΥΠΉΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΉΤΑΣ.  

Α/Α ΑΡ.ΟΧΉM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R

1 ΚΉΉ 2110 ΑΠΟΡ/ΡΟ 285/70R19,5 285/70R19,5 2 4 12

2 ΚΉΉ 2148 ΑΠΟΡ/ΡΟ 285/70R19,5 285/70R19,5 2 4 12

3 ΚΉΉ 3479 ΦΟΡΤΉΓΟ 315/80R22,5 315/80R22,5 2 6 16

4 ΚΉΉ 3491 ΑΠΟΡ/ΡΟ 12R22,5 12R22,5 2 4 12

5 ΚΉΉ 3515 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/80R22,5 315/80R22,5 2 4 12

6 ΚΉΙ   3809 ΑΠΟΡ/ΡΟ 295/80R22,5 295/80R22,5 2 4 12

7 ΚΉΙ   7209 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/70R22,5    315/70R22,5   2 4 12

8 ΚΉΟ 7863 ΑΠΟΡ/ΡΟ 13R22,5   13R22,5   2 4 12

9 ΚΉΟ 7864 ΑΠΟΡ/ΡΟ 13R22,5   13R22,5   2 4 12

10 ΚΉΟ 7895 ΑΠΟΡ/ΡΟ 13R22,5 13R22,5   2 4 12

11 ΚΉΟ 8546 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/80R22,5   315/80R22,5   2 4 12

12 ΚΉΟ 8634 ΑΠΟΡ/ΡΟ 11R22,5   11R22,5   2 4 12

13 ΚΉΟ 8656 ΑΠΟΡ/ΡΟ 11R22,5   11R22,5   2 4 12

14 ΚΉΟ 8749 ΑΠΟΡ/ΡΟ 11R22,5   11R22,5   2 4 12

15 ΚΉΟ 8909 ΑΠΟΡ/ΡΟ 12R22,5   12R22,5   2 4 12

16 ΚΉΙ   4744 ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ 185R14   185R14   2 2 8

17 ΚΉΟ 8655 ΜΑΖDΑ 205R16               - 4 - 8

18 ΚΉΟ 8715 VW CΑΝDΥ 165/80R13               - 4 - 8

19 ΚΉΟ 8486 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 11R22,5   11R22,5   2 4 12

20 ΚΉΉ 3532 MERCEDES-ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 315/80R22,5   315/80R22,5   2 8 20

 ΕΠΙΚΑΘΉΜΕΝΟ  385/65R22,5               - 6 - 12

21 ΜΕ 108433 ΣΑΡΩΘΡΟ 10R22,5 10R22,5   2 4 18

22 ΜΕ 57587 ΣΑΡΩΘΡΟ 10R22,5 10R22,5   2 4 12

23 ΜΕ 96493 ΣΑΡΩΘΡΟ 7.00R15               - 2 2 4

24 ΜΕ 103591 ΣΑΡΩΘΡΟ               -               -  - - 

25 ΜΕ 103592 ΣΑΡΩΘΡΟ               -               -  - - 

26 ΜΕ 103593 ΣΑΡΩΘΡΟ               -               -  - -

27 KHH 1988 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 13R22.5 13R22.5 2 8 20
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 ΕΠΙΚΑΘΉΜΕΝΟ  385/65R 22,5  6 - 18

28 KHH 3525 AΠOΡ/ΡΟ 285/70R19,5 285/70R19,5 2 4 12

29 ΚΉΉ 3531 ΑΠΟΡ/ΡΟ 315/70R22,5   315/70R22,5   2 4 12

30 ΚΉΉ 5821 ΉΜΙΦΟΡΤΉΓΟ 165/70 R14              -           4         - 8

31 ΚΉΉ 5822 ΉΜΙΦΟΡΤΉΓΟ 185/60 R15              - 4        - 8

32 ΚΉΉ 5827 ΑΠΟΡ/ΡΟ 285/70/R19,5 285/70/R19,5 2          4 12

33 KHO 8792 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 13R22,5 13R22,5 2 8 20

ΕΠΙΚΑΘΉΜΕΝΟ 385/65R22,5             - 6 - 12

34 ΚΉΉ 8134 AΠOΡ/ΡΟ 315/80R22,5   315/80R22,5   2 4 12

35 ΚΉΉ 8136 AΠOΡ/ΡΟ 315/80R22,5   315/80R22,5   2 4 13

  36   ΜΕ135460 ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 295-57 295-57    2  4 12

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  134.406,00  €                     (ΤΕΜΑΧΙΑ: 445)

 TEXNIKH  YΠΉΡΕΣΙΑ.   

Α/Α ΑΡ.ΟΧΉM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R

1 ΒΑΕ 6819 ΝΤΑΥΤΟΝΑ 2.50-17 2.75-17 - -

2 ΚΉΉ 2103 ΦΟΡΝΤ 215/70R15   215/70R15   2 2 8

3 ΚΉΉ 2105 ΦΟΡΝΤ 215/70R15   215/70R15   2 2 8

4 ΚΉΉ 3462 ΦΟΡΝΤ 215/70R15   215/70R15   2 2 8

6 ΚΉΙ   6834 ΜΙΤΣΟΥΜ/ΣΙ 185R14   185R14   2 2 8

7 ΚΉΙ   7783 ΦΟΡΝΤ 205/75R14 205/75R14 2 2 8

8 ΚΉΟ 8716 VW CΑΝDΥ 165/80R13               - 2 2 8

9 ΚΉΟ 8934 ΝΙΣΣΑΝ 205R16               - 2  2 8

10 ΚΉΉ 3516 ΦΟΡΤΉΓΟ 13R22.5   13R22.5   4 8 24

11 ΚΉΙ   6840 ΜΜC ΦΟΡΤΉ 205/80R16               - 4 - 8

12 ΚΉΙ   6842 ΦΟΡΤΉΓΟ 10R17,5 10R17,5 2 4 12

13 ΚΉΟ 8548 ΦΟΡΤΉΓΟ 13R22,5   13R22,5   2 4 12

14 ΜΕ 81028 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 12.5/80-18 16.9-28 4 4 16

15 ΜΕ 92541 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 12.5/80-18 16.9-28 4 4 16

16 ΜΕ 103467
ΙΣΩΠΕΔΟΤΉΣ  GREYDER
(SANY) 17,5-25 L2               - 6 - 12

17 ΜΕ 118738 ΟΔΟΣΤ/ΡΑΣ 14,9-24               - 2 -  4

19 ΚΉΉ 3533 MERCEDES-ANATΡ/NO 315/80R22,5    315/70R22,5   2 8 20

20 ΚΉΟ 7865 ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ 185R14   185R14   - - -

21 ΜΕ 92526 ΑΛΑΤ/ΜΕΑΣ UNIMOG 365/80R20               - 2 2 8

22 ΜΕ 91627 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 17,5L-24 365/80R20 4 - 10

23 ΑΜ 65286 ΤΡΑΚΤΕΡ 380/70R24 6,50R16 2 2 8

24 ΑΜ 65597 ΤΡΑΚΤΕΡ  (4Χ4) 405/70R20 16,9R34 ---       - - -

25 ΚΉΉ 5817 ΡΕΝΟ 165/70R14               - 4  - 8

26 KHH 5846 MERCEDES 225/70R15             - 4 - 8

27 ΚΉΉ 5828 DODGE DACOTA (4Χ4) 235/75R15             - 4 - 8

28 ΜΕ 67548 ΑΛΑΤ/ΜΕΑΣ UNIMOG 12.5R20             - 4 - 8

            ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  73.040,00 €                           (ΤΕΜΑΧΙΑ: 238)
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 ΥΠΉΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.   

Α/Α ΑΡ.ΟΧΉM/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ FRONΤ REAR F R

1 ΚΉΉ 3461 ΦΟΡΝΤ 215/70R15   215/70R15   2 2 8

2 ΚΉΙ   4745 ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ 185R14   185R14   2 2 8

3 ΚΉΙ   6835 ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ 185R14   185R14   2 2 8

4 ΚΉΙ   7784 ΦΟΡΝΤ 205/75R14 205/75R14 2 2 8

5 ΚΉΉ 5845 MERCEDES 225/70R15             - 4  - 8

6 ΑΜ 64883 ΚΑΡΑΡΟ 29x12.00-15               - 4 - 4

7 ΑΜ 65008 ΚΑΡΑΡΟ 31x15.5-15               - - - -

8 ΜΕ 134954 ΚΑΛΑΘ/ΡΟ ΝΙΣΣΑΝ 185-41   185-41   2 4 12

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  5.368,00 €                             (ΤΕΜΑΧΙΑ: 56)

     

ΣΥΝΟΛΟ.  906

Φ.Π.Α. 24%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:   

Η εργασία τοποθέτησης και αντικατάστασης των καινούριων ελαστικών περιλαμβάνεται στην τιμή
του ελαστικού.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                           ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ &

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ          ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ          ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ   

                                                                         2018-2019-2020

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      7/2018

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ομάδα  7  Β  &  Γ:  Εργασίες  επισκευής  ελαστικών  των  για  τα  οχήματα  του  Δήμου  [Φορτηγών,
Απορριμματοφόρων,  Λεωφορείων,  Πυροσβεστικού  οχήματος,  επιβατικών,  ημιφορτηγών,
Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου]  με την προμήθεια των
αναγκαίων μανσόν για την επισκευή αυτών.

❍ Ενδεικτικός  Πίνακας  Υλικών επισκευής  Ομάδας 7Β.  

   Α/Α Περιγραφή Είδους.

Αρ. επισκευών

/όχημα.

 

Αρ.
οχημάτ

ων.
Ποσότητα. Τιμή μονάδος €. Σύνολο €.

     1 Μανσόν Νο 3. Ανά περίπτωση 40

     2 Μανσόν Νο 4. Ανά περίπτωση 44

     3 Μανσόν Νο 5. Ανά περίπτωση 62

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 146

Μερικό Σύνολο.

Φ.Π.Α. 24%.

Γενικό Σύνολο. 

Τα Μανσόν Νο 1 και Νο 2 περιλαμβάνονται στην τιμή εργασίας επισκευής των ελαστικών.
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❍ Ενδεικτικός Πίνακας Εργασιών Ομάδας 7Γ.  

Α/Α Περιγραφή Είδους.

Αρ.
επισκευών

/όχημα.

 

Αρ.
οχημάτων. Ποσότητα. Τιμή Μονάδος. Σύνολο.

1 Φορτηγά  –
Απορριμματοφόρα. 12 18 216

2 JCB για εμπρόσθιο
άξονα οχήματος.  

20 2 40

3 JCB για οπίσθιο  άξονα
οχήματος.  20 2 40

4 GRADER. 8 1 8

5 Τρακτέρ για εμπρόσθιο
άξονα.

8 2 16

6 Τρακτέρ  για οπίσθιο
άξονα. 8 2 16

7 UNIMOG. 8 1 8

8 Λεωφορεία. 8 5 40

9 Ήμιφορτηγάκια. 4 23 92

     10 Επιβατικά. 4 12 48

     11

Επί  τόπου  επισκευή
ελαστικού  για
απόσταση έως 20 Km.

52 επισκευές
(συνολικά). 52 επισκευές.

     12

Επί  τόπου  επισκευή
ελαστικού  για
απόσταση έως 40  Km.

54 επισκευές
(συνολικά). 54 επισκευές.

     13

Επί  τόπου  επισκευή
ελαστικού  για
απόσταση έως 60 km.

62 επισκευές
(συνολικά). 62 επισκευές.

ΣΥΝΟΛΟ.

Φ.Π.Α. 24%.

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ.

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ 7Β&Γ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Φ.Π.Α. 24%.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
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	Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

	Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
	Α: Λόγοι που σχετίζονται μεποινικέςκαταδίκες Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοιαποκλεισμού
	Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
	Αιτιολογία
	Ο οποίος έχεικαταδικαστεί
	Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση,διάρκεια της περιόδουαποκλεισμού.-
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
	URL
	Κωδικός
	Εκδότης
	Διαφθορά
	Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης-
	Αιτιολογία
	Ο οποίος έχεικαταδικαστεί
	Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση,διάρκεια της περιόδουαποκλεισμού.
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
	Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
	URL
	Κωδικός
	Εκδότης
	Απάτη
	Αιτιολογία
	Ο οποίος έχεικαταδικαστεί
	Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση,διάρκεια της περιόδουαποκλεισμού.
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

	Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
	URL
	Κωδικός
	Εκδότης
	Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα μετρομοκρατικές δραστηριότητες
	Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
	Αιτιολογία
	Ο οποίος έχεικαταδικαστεί
	Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση,διάρκεια της περιόδουαποκλεισμού.
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

	Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
	URL
	Κωδικός
	Εκδότης
	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
	Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
	Αιτιολογία
	Ο οποίος έχεικαταδικαστεί
	Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση,διάρκεια της περιόδουαποκλεισμού.
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

	Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
	URL
	Κωδικός
	ΕκδότηςΠαιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
	Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
	Αιτιολογία
	Ο οποίος έχεικαταδικαστεί
	Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση,διάρκεια της περιόδουαποκλεισμού.
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

	Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
	URLΚωδικός
	Εκδότης
	Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
	Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
	Ενεχόμενο ποσό
	Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
	Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
	Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκανΟ οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων,είτευπαγόμενοςσεδεσμευτικόδιακανονισμόγιατηνκαταβολήτους;
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

	Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
	URL
	Κωδικός
	Εκδότης
	Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
	Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
	Ενεχόμενο ποσό
	Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
	Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
	Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

	Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
	URL
	Κωδικός
	Εκδότης
	Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
	Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
	Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
	Πτώχευση
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
	Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

	Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
	URL
	Κωδικός
	Εκδότης
	Αφερεγγυότητα
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
	Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

	Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
	URL
	Κωδικός
	Εκδότης
	Διακανονισμός με τους πιστωτές
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
	Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
	URL
	Κωδικός
	Εκδότης
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
	Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

	Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
	URL
	Κωδικός
	Εκδότης
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
	Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

	Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
	URL
	Κωδικός
	Εκδότης
	Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
	Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
	Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
	Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
	Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας
	Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοιαποκλεισμού Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

	Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
	URL
	Κωδικός
	Εκδότης


	Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
	Α:Καταλληλότητα Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήριαεπιλογής
	URL
	Κωδικός
	Εκδότης
	Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο
	Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
	URL
	Κωδικός
	Εκδότης
	Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: χρειάζεται ειδική έγκριση
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε-

	Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
	URL
	Κωδικός
	Εκδότης
	Γ: Τεχνική καιεπαγγελματικήικανότητα Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήριαεπιλογής
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

	Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
	URL
	Κωδικός
	Εκδότης
	Αποδοχή ελέγχωνΓια σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
	Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

	Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
	URL
	Κωδικός
	Εκδότης
	Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός
	Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
	URL
	Κωδικός
	Εκδότης
	Ποσοστό υπεργολαβίας
	Προσδιορίστε
	Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες χωρίς πιστοποίηση γνησιότητας

	Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
	URL
	Κωδικός-
	Εκδότης
	Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με πιστοποίηση γνησιότητας

	Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
	URL
	Κωδικός
	Εκδότης
	Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύματα ελέγχου της ποιότητας
	Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:
	URL
	Κωδικός
	Εκδότης
	Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής
	Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

	Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τηβάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
	URL
	Κωδικός
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