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       ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 

        ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
  Ο Ζαγοράς Μουρεσίου προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗMAΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ». Οι προσφορές  θα κατατεθούν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού στην 
∆ηµοτική Ενότητα Μουρεσίου στην Τσαγκαράδα και στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε ώρα 
έναρξης παραλαβής των προσφορών την  10.00΄ και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών την 
11.00΄, και σε περίπτωση µη προσέλευσής ενδιαφεροµένων ο διαγωνισµός θα επανελήφθη την 18

ην
 

Απριλίου 2016 ήµερα ∆ευτέρα στην ∆ηµοτική Ενότητα Μουρεσίου στην Τσαγκαράδα και στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  µε ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την  10.00΄ και ώρα λήξης 
κατάθεσης προσφορών την 11.00΄,, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης  70.499.85 
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε οποιοδήποτε εταιρικό σχήµα ή 
κοινοπραξία αποδεικνυόµενης της ιδιότητας τους από πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου. 

Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσό ίσο µε το 2% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. , δηλαδή στο ποσό των χιλίων εκατόν σαράντα έξι  ευρώ 
και τριάντα τεσσάρων  λεπτών (1.146.34€).  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται για τους όρους της διακήρυξης, την τεχνική 
περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, από το Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, στην ∆ηµοτική Ενότητα Μουρεσίου στην Τσαγκαράδα – 
αρµόδιος υπάλληλος Γιοβάνη Αικατερίνη στο Τµήµα Προµηθειών στο τηλ. 2426350218 και στην 
ηλεκτρονική δ/νση του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου d.zag.mour@gmail.com. 

 
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

                                                                             

                                               

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  

ΑΔΑ: ΩΥΑΠΩΡΚ-ΔΞΤ
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ΤΕΥΧΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΛΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016  

                                                         

 

 

 

 

 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ        

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
4. ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
5. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Η Τεχνική Εκθεση συντάσσεται προκεµένου ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου να προβεί στη συντήρηση και 
επισκευή των οχηµάτων και µηχανηµάτων του, και αφορά πάσης φύσης εργασίες επισκευής καθώς και την 
προµήθεια των ανταλλακτικών, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία του στόλου οχηµάτων 
και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου µας, καθώς και των Υπηρεσιών της Καθαριότητας, των Εργων , της 
Υδρευσης κτλ.   
Επειδή το αµαξοστάσιο του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου δεν έχει τα τεχνικά µέσα και την εξειδικευµένη 
τεχνογνωσία προκειµένου να επισκευάσει διάφορες βλάβες στα τεχνικά µέρη των οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργου που διαθέτει, ζητά τη συνεργασία µε επίσηµα ή µε επισήµως εξουσιοδοτηµένα συνεργεία επισκευής 
µηχανηµάτων. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παρούσας µελέτης, συντάσσεται µε βάση το άρθρο 3 του Π.∆. 28/80, 
όπως ισχύει, καθότι η προµέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη έως αδύνατη και δεν µπορεί να 
περιληφθούν ποσότητες των επιµέρους ανταλλακτικών, υλικών & εργασιών, αλλά µόνο την κατ’ εκτίµηση 
δαπάνη του συνόλου κάθε οµάδας οχηµάτων / µηχανηµάτων (οµοειδείς εργασίες) και το γενικό σύνολο. 
Επιπλέον, είναι αδύνατο να προεκτιµηθεί ή προβλεφθεί το είδος κάθε βλάβης που θα λαµβάνει χώρα, η 
έκτασή της, καθώς και το κόστος της, κατά την πορεία υλοποίησης της εργασίας. 
Τα υπό προµήθεια ανταλλακτικά, θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του 
κατασκευαστή, ανάλογα µε τη µάρκα και του αριθµού πλαισίου του κάθε οχήµατος, για την πλήρη, σωστή 
κι ασφαλή λειτουργία του. 
Η προµήθεια ανταλλακτικών και οι εργασίες επισκευής - συντήρησης έχουν οµαδοποιηθεί σε οµοειδής, 
όπου θα εκτελούνται αυθηµερόν κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη και τα οχήµατα - µηχανήµατα θα 
παραδίνονται στο Γραφείο κίνησης του ∆ήµου έτοιµα προς λειτουργία και ελεύθερα κάθε βάρους. 
Επίσης θα γίνεται και προµήθεια διαφόρων αναλώσιµων ανταλλακτικών τα οποία θα παραλαµβάνονται 
µέσα σε χρόνο που ορίζεται στη ∆ιακήρυξη. 
Οι οµάδες των διαφόρων κατηγοριών και ειδών αναγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισµό της 
µελέτης και στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
Επειδή είναι πρακτικά αδύνατο να προβλεφθούν όλα τα είδη - ανταλλακτικά που πραγµατικά θα 
χρειαστούν στο τρέχον οικονοµικό έτος, στις διάφορες οµάδες ανταλλακτικών υπάρχουν αρκετά είδη τα 
οποία καταγράφτηκαν µε βάση τα στατιστικά προηγούµενων ετών από προµήθειες που έγιναν από το 
∆ήµο και τα οποία ίσως δεν θα χρειαστούν. 
Έτσι, τα είδη - ανταλλακτικά που αναγράφονται στις επιµέρους οµάδες δεν είναι απαραίτητο ότι θα 
χρησιµοποιηθούν όλα κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 
Τα ανταλλακτικά – εξαρτήµατα θα είναι αρίστης ποιότητας και κατασκευής, θα βρίσκονται σε καλή κατάσταση 
και θα προέρχονται από αναγνωρισµένους οίκους κατασκευής. Θα πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές 
και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση πως συνοδεύονται µε τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας ISO, CE κτλ, θα παρέχουν τις απαιτούµενες εγγυήσεις , για την γνησιότητα των ανταλλακτικών 
όταν και όποτε απαιτηθεί από την Υπηρεσίας. 
Τα προσφερόµενα ανταλλακτικά για τα µηχανήµατα έργου και τα οχήµατα του ∆ήµου µας, θα πρέπει να 
καλύπτουν όλα τα επιµέρους µηχανικά υποσυστήµατα τους όπως αυτά προκύπτουν  και από τον 
κατασκευαστή αυτών. 
Ο κάθε ενδιαφερόµενος µε βάση τα παραπάνω, µπορεί να δώσει προσφορά για κατασκευάστρια εταιρία 
ανταλλακτικών της επιλογής του, την οποία θα πρέπει να δηλώσει µε υπεύθυνη ∆ήλωση του, αρκεί να 
είναι εγγυηµένα για την ποιότητα κατασκευής και να είναι πλήρως συµβατά µε αυτά που ζητάει η 
∆ιακήρυξη. 
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2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οχηµάτων - µηχανηµάτων που πιθανόν να 
προκύψουν κατά το έτος 2016 και οι οποίες ίσως να απαιτούν ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους 
και οι οποίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες, οι οποίες τυχόν θα προκύψουν και δεν 
µπορούν να προβλεφθούν αφορούν σε επισκευές: 

- Κινητήρων 

- Κιβωτίων ταχυτήτων 

- Συµπλέκτη 

- Αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες ταλαντώσεων) 

- Φρένων 

- Εµπρόσθιου συστήµατος 

- Αεροσυµπιεστών 

- ∆ιαφορικού 

- Ηλεκτρολογικών συστηµάτων 

- Καµπίνας οχηµάτων - µηχανηµάτων 

- Οργάνων ενδείξεων και ελέγχου 

- Υπερκατασκευής 

- Εργασίες για έλεγχο ΚΤΕΟ 

- Εργασίες για κάρτα ελέγχου καυσαερίων 

- Καθαρισµός – Λίπανση των οχηµάτων - µηχανηµάτων 
 

Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό σύµφωνα µε 
τον Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών ΟΤΑ ( Υπ. Απόφαση αρ. 11389/93 ΦΕΚ 185Β΄/93 ) και µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) επί 
του ισχύοντους κάθε φορά επίσηµου τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών των οίκων κατασκευής του εξοπλισµού. 

  

 

 
 

 
 

      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ             Η ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 
 
 
ΚΑΤΑΠΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                          ΓΙΟΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ Α.1 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ - 
ΦΟΡΤΗΓΩΝ  
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΥΝΑΜΟ ΟΓ∆ΟΝΤΑ € (80,00) 
2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΡΝΑΣ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ € (15,00) 
3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΦΩΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ € (50,00)) 
4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ € (85,00) 

5 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ ΕΚΑΤΟ € (100,00) 

6 ΠΕΡΑΣΜΑ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ € & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (36,90) 
7 ΠΕΡΑΣΜΑ ΦΑΡΟΥ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ € (15,00) 
8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΣΑΡΑΝΤΑ € (40,00) 
9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ € (30,00) 
10 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΚΟΡΝΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ € & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(24,6) 
11 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΕΚΑΤΟ € (100,00) 

 
ΑΡΘΡΟ Α.2 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΥΝΑΜΟ ΣΑΡΑΝΤΑ €(40,00) 
2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΡΝΑΣ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ(15,00) 
3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΦΩΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ €(20,00) 

4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑ € (40,00) 

5 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ€ (45,00) 

6 ΠΕΡΑΣΜΑ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ €(20,00) 
7 ΠΕΡΑΣΜΑ ΦΑΡΟΥ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ €(15,00) 
8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ €(15,00) 
9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ €(25,00) 
10 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΚΟΡΝΑΣ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ €(15,00) 
11 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΕΞΗΝΤΑ € (60,00) 
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ΑΡΘΡΟ Α.3 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ. ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ € (120,00) 
2 ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΕΞΗΝΤΑ € (60,00) 
3 ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ€ (450,00) 
4 ΑΛΛΑΓΗ ∆ΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ +∆ΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ € (90,00) 
5 ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑΤΩΡΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ€ (90,00) 
6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ € (1500,00) 
7 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ € (150,00) 
8 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ € (90,00) 
9 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ ΕΞΑΚΟΣΙΑ € (600,00) 
10 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΑΚΟΣΙΑ € (600,00) 
11 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ € (120,00) 
12 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑ∆ΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ €(20,00) 
13 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑ∆ΙΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΙΚΟΣΙ €(20,00) 
14 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΕΣ&ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ € (150,00) 
15 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ 

ΤΡΟΧΩΝ 
ΕΝΕΝΗΝΤΑ € (90,00) 

16 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΑΡΕΛΑΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ € (200,00) 
17 ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΥΣΤΩΝ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ € (200,00) 
18 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ € (90,00) 
19 ΕΞΑΓ-ΚΑΘΑΡ-ΚΟΛΛΗΜΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΕΚΑΤΟ €(100,00) 
20 ΕΞΑΓΩΓΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ ΤΡΙΑΝΤΑ € (30,00) 
21 ΕΞΑΓΩΓΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΚΑΤΟ €(100,00) 
22 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ABS ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ€ (250,00) 
23 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ € (120,00) 
24 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ ΕΝΕΝΗΝΤΑ € (90,00) 
25 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΕΚΑΤΟ € (100,00) 

 
ΑΡΘΡΟ Α.4 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
1 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ € (40,00) 
2 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ΕΙΚΟΣΙ € (25,00) 
3 ΑΛΛΑΓΗ ∆ΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ €(35,00) 
4 ΑΛΛΑΓΗ ∆ΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ∆Ω∆ΕΚΑ € (12,00) 
5 ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΛΠ) ΕΞΗΝΤΑ € (60,00) 
6 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΕΣ ή ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ ΕΙΚΟΣΙ € (20,00) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 
7 ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ € (30,00) 
8 ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ΕΚΑΤΟ € (100,00) 
9 ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΥΣΤΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ €(40,00) 
10 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ -∆ΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ € (30,00) 
11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ€ (35,00) 
12 ΕΞΑΓ-ΚΑΘΑΡ-ΚΟΛΛΗΜΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΤΡΙΑΝΤΑ € (30,00) 
13 ΕΞΑΓΩΓΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ ΕΚΑΤΟ € (100,00) 
14 ΕΞΑΓΩΓΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΠΕΝΗΝΤΑ € (50,00) 
15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣΜΑΝ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ € (130,00) 
16 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ ΕΙΚΟΣΙ € (20,00) 
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ΑΡΘΡΟ Α.5 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ € (1200,00) 
2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΒΙΡΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ € (150,00) 
3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ KOMATSU ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ € (1700,00) 
4 ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΦΟΡΤΩΤΗ 

+JCB+ KOMATSU 
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ €(150,00) 

 
ΑΡΘΡΟ Α.6 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΛΙΠΑΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

1 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΡΩΝ  ΕΚΑΤΟ  € (100,00) 
2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ € (150,00) 

 
 
 
B. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 
ΑΡΘΡΟ Β.1 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΛΕΩΦΩΡΕΙΩΝ – 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ-
ΦΟΡΤΗΓΩΝ- ΛΕΩΦΩΡΕΙΩΝ 
+ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

1 ΑΝΟΡΘΩΤΡΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ € (50,00) 
2 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ∆ΥΝΑΜΟ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ € (85,00) 
3 ΒΑΛΒΙ∆Α ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ € (50,00) 
4 ΒΑΛΒΙ∆Α ΦΡΕΝΟΥ ΠΕΝΗΝΤΑ € (50,00) 
5 ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ € (45,00) 
6 ΓΡΑΝΑΖΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ € & ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 67,65 
7 ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ € & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

(79,95) 8 ∆ΑΧΤΥΛΙ∆ΙΑ ΜΙΖΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ € (25,00) 
9 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ALARM ΤΡΙΑΝΤΑ € & ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (30,75) 
10 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΞΗΝΤΑ € (60,00) 
11 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ ΦΩΤΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ € (120,0) 
12 ∆ΥΝΑΜΟ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ € (320,00) 
13 ΕΠΑΦΗ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ € & 5 ΛΕΠΤΑ (43,05) 
14 ΕΠΑΦΗ ΜΙΖΑΣ ∆Ω∆ΕΚΑ € & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (12,30) 
15 ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΕΙΚΟΣΙ € (20,00) 
16 ΚΟΡΝΑ ΑΠΛΗ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ € (25,00) 
17 ΛΑΜΠΑ ΑΠΛΗ ∆ΕΚΑ € (10) 
18 ΛΑΜΠΑ Η1 ∆ΕΚΑ € (10)) 
19 ΛΑΜΠΑ Η3 ∆ΕΚΑ € (10) 
20 ΛΑΜΠΑ Η4 ∆ΕΚΑ € (10) 
21 ΜΙΖΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ € (450,00) 
22 ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ € & ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (73,80) 
23 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ € & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (36,90) 
24 ΡΕΛΕ ΑΠΛΟ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ € (15,00) 
25 ΡΕΛΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΤΡΙΑΝΤΑ € (30,00) 
26 ΦΑΝΑΡΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ € (130,00) 
27 ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ ΠΕΝΗΝΤΑ € (50,00) 
28 ΦΑΝΑΡΙ ΠΛΑΙΝΟ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ € (15,00) 
29 ΦΑΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΈΝΑ € & ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (31,38) 
30 ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑ € (40,00) 
31 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ € (50,00) 
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ΑΡΘΡΟ B.2 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

1 ΑΝΟΡΘΩΤΡΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ € (50,00) 
2 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ∆ΥΝΑΜΟ ΣΑΡΑΝΤΑ € (40,00) 
3 ΒΑΛΒΙ∆Α ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ € (50,00) 
4 ΒΑΛΒΙ∆Α ΦΡΕΝΟΥ ΠΕΝΗΝΤΑ € (50,00) 
5 ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ € (45,00) 
6 ΓΡΑΝΑΖΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ € & ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

67,65 7 ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ ∆ΕΚΑ € (10,00) 
8 ∆ΑΧΤΥΛΙ∆ΙΑ ΜΙΖΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ € (25,00) 
9 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ALARM ΤΡΙΑΝΤΑ € & ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

(30,75) 10 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑ € (40,00) 
11 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ ΦΩΤΩΝ ΕΚΑΤΟ € (100,00) 
12 ∆ΥΝΑΜΟ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ € (150,00) 
13 ΕΠΑΦΗ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑ € (30,00) 
14 ΕΠΑΦΗ ΜΙΖΑΣ ∆ΕΚΑ € (10,00) 
15 ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΕΙΚΟΣΙ € (20,00) 
16 ΚΟΡΝΑ ΑΠΛΗ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ € (25,00) 
17 ΛΑΜΠΑ ΑΠΛΗ ∆ΕΚΑ € (10) 
18 ΛΑΜΠΑ Η1 ∆ΕΚΑ € (10)) 
19 ΛΑΜΠΑ Η3 ∆ΕΚΑ € (10) 
20 ΛΑΜΠΑ Η4 ∆ΕΚΑ € (10) 
21 ΜΙΖΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ € (150,00) 
22 ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ € & ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(73,80) 23 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ € & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (36,90) 
24 ΡΕΛΕ ΑΠΛΟ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ € (15,00) 
25 ΡΕΛΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΤΡΙΑΝΤΑ € (30,00) 
26 ΦΑΝΑΡΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ € (80,00) 
27 ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ ΠΕΝΗΝΤΑ € (50,00) 
28 ΦΑΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΈΝΑ € & ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

(31,38)  
ΑΡΘΡΟ B.3 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
 

Α/Α ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 55Α ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ € (70,00) 
2 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 90Α ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ € (120,00) 
3 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 120Α ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (155,00) 
4 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 140Α ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ €(165,00) 
5 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 180Α ∆ΙΑΚΟΣΙΑ € (200,00) 

 
ΑΡΘΡΟ B.4 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜ. 
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

1   
2 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ∆ΙΟΥ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ € (150,00) 
3 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ € (150,00) 
4 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ € (130,00) 
5 ΒΑΛΒΙ∆Α ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ € (30,00) 
6 ΓΛΥΣΤΡΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ € (90,00) 
7 ∆ΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ € (120,00) 
8 ∆ΙΣΚΟΦΕΝΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ € (90,00) 
9 ΙΜΑΝΤΕΣ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ € (15,00) 
10 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ € (40,00) 
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11 ΛΑ∆Ι Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΣΣΕΡΑ € & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ (4,92) 
12 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ € (140,00) 
13 ΜΠΕΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ € (300,00) 
14 ΜΠΟΥΖΙ ΕΞΙ € & ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (6,35) 
15 ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΦΡΕΝΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ € (125,00) 
16 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ € (125,00) 
17 ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ΕΞΑΚΟΣΙΑ € (600) 
18 ΣΕΤ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ € (75,00) 
19 ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ € (95,00) 
20 ΣΕΤ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ € (110,00) 
21 ΣΕΤ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ € (110,00) 
22 ΣΤΕΓΑΝΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ € (80,00) 
23 ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ € (150,00) 
24 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΠΕΝΗΝΤΑ € (50,00) 
25 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΕΞΗΝΤΑ € (60,00) 
26 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΕΙΚΟΣΙ € (20,00) 
27 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΕΙΚΟΣΙ € (20,00) 
28 ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙ∆ΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΣΑΡΑΝΤΑ € (40,00) 
29 ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΕΙΚΟΣΙ € (20,00) 
30 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΕΙΚΟΣΙ € (20,00) 
31 ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ € (15,00) 
32 ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΕΝΝΙΑ € (9,00) 
33 ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ. ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ € (85,00) 

 
ΑΡΘΡΟ B.5 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 
Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
1 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ  NISSAN ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ € (37.00) /TEM 
2 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ MITSUBISHI ΤΡΙΑΝΤΑ  EΠΤΑ€ (37,00) /TEM 

3 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ MATRIX ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ € (34)/TEM 

4 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ FORD  ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ € (34)/TEM 
5 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ TOYOTA  ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ € (34)/TEM 
6 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 
ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ € (77)/ΤΕΜ 

7 ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ € (250) 

8 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 

ΕΞΗΝΤΑ € (60,00) 

9 ∆ΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΈΝΑ € & ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
(51,66) 

10 ∆ΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) 

11 ΖHTA ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ €(75,00) 

12 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 

ΕΙΚΟΣΙ € (20,00) 

13 ΙΜΑΝΤΑΣ GATES  
ΕΞΙ € & ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ (6,72) 

14 ΙΜΑΝΤΑΣ GATES L200 96 ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ € & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(15,50) 15 ΙΜΑΝΤΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ  ΜΑΤΡΙΧ  ΕΞΗΝΤΑ € (60,00) 

16 ΙΜΑΝΤΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ EKATO € (100,00) 

17 ΙΜΑΝΤΑΣ ∆ΥΝΑΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 

ΕΙΚΟΣΙ € (20,00) 

18 ΚΥΛΙΝ∆ΡΑΚΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ΤΡΙΑΝΤΑ € (30,00) 

19 ΜΕΣAIΑ ΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ € (56) 

20 ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΝΩ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 

ΕΙΚΟΣΙ € (20,00) 

21 ΜΠΑΛΑΚΙ ΚΑΤΩ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35,00) 
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22 ΜΠΑΛΑΚΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ΤΡΙΑΝΤΑ € (30,00) 

23 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ΕΞΗΝΤΑ € (60,00) 

24 ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ € (25,00) 

25 Φ.ΛΑ∆ΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ € (15,00) 

26 Φ.ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΝΙΑ € (9) 

27 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ € (15,00) 

28 ΦΟΥΣΚΑ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 

∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ & ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΈΝΑ ΛΕΠΤΑ 
(18,81) 

29 ΦΟΥΣΚΑ ΜΠΙΛ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 

∆Ω∆ΕΚΑ € (12) 

 
 
ΑΡΘΡΟ B.6 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ) 
Α/Α          ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ     ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
1 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ ΠΕΝΤΕ € & ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (5,80) 
2 ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΠΑΓΙ∆ΕΣ ΕΠΙΒ. 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ € (25) 

3 ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΠΑΓΙ∆ΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ -ΦΟΡΤΗΓΩΝ+ 

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ € (25) 

4 Φ.ΛΑ∆ΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ∆ΕΚΑ € (10,00) 

5 Φ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 

ΕΙΚΟΣΙ € (20,00) 

6 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 

ΕΙΚΟΣΙ € (20,00)) 

7 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ -ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΕΙΚΟΣΙ € (20,00)) 

8 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ L 200 ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ € & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(24,50) 

9 ΛΑΜΠΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΕΠΤΑ € (7 
10 ΜΠΟΥΖΙ ΜΑΤΡΙΧ + ΗUNDAI+FORD 

FOCUS 

∆ΕΚΑ € (10,00) 

 
ΑΡΘΡΟ B.7 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

1 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ KOMATSU + JCB 
+ΦΟΡΤΗΓΑ +ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ €(23,00) 

2 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ KOMATSU + 
JCB+ΦΟΡΤΗΓΑ +ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

ΣΑΡΑΝΤΑ €(40,00) 

3 ΦΙΛΡΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ KOMATSU + JCB ΠΕΝΗΝΤΑ €(50,00) 
4 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ KOMATSU + JCB ΕΝΝΙΑ € & ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ (9,69) 
5 ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ KOMATSU + 

JCB 
ΕΙΚΟΣΙ ΈΝΑ € & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ 
ΛΕΠΤΑ (21,99) 

6 ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ ΕΞΗΝΤΑ € (60,00) 
7 ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΤΣΑΠΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ € (140,00) 
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Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
 

 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ :70.499,83 € 

Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης είναι διαθέσιµο από τον ∆ήµο για 
το σύνολο των ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχηµάτων του ∆ήµου Ζαγοράς 
Μουρεσίου κατά το έτος 2016. 
Τα ποσό δεν δεσµεύει το ∆ήµο όσον αφορά στη διάθεση του ανά οµάδα . 
Η διάθεση και κατανοµή του προαναφερόµενου ποσού ανά οµάδα οχηµάτων θα γίνει βάσει των 
πραγµατικών αναγκών  της υπηρεσίας οι οποίες θα εµφανιστούν κατά το έτος 2016 και µόνο µέχρι 
εξάντλησής του. 
Επίσης ο ∆ήµος δεν δεσµεύεται όσον αφορά στην ποσότητα των ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών 
εργασίας συντήρησης και επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου κατά το έτος 2016. 
 
 
 
 
 
 

 

 

      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                   Η ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 
 
 
ΚΑΤΑΠΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                  ΓΙΟΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Α/Α 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
∆ΑΠΑΝΗ ΣΕ € 

 
ΦΠΑ 23 % 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € 

 
1 

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧHΜΑΤΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ Α.1,Α.2,Α.3, Α.4, Α.5 και Α.6) 

 
29.268,28 

 
6.731,70 

 
35.999,98€ 

 
 

2 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
(ΑΡΘΡΟ Β.1, Β.2, Β.3, Β.4, Β.5, Β.6 και Β.7) 

 
 

28.048,66 

 
 

6.451,19 

 
 

34.499,85€ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

   
70.499,83€ 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Τσαγκαράδα     28.01.2016 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                       Αριθµ. Πρωτ.     576        
∆ΗΜΟΣ  ΖΑΓΟΡΑΣ  - ΜΟΥΡΕΣΙΟY 
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ.∆/νση: Τσαγκαράδα                             «  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ   ΚΑΙ 
Πληροφορίες: Γιοβάνη Αικ.                           ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  
Τηλέφωνο: 2426350218             ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»  
FAX: 2426049793      

 

 

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 
Αντικείµενο εργασιών 
Η παρούσα µελέτη αφορά σε εργασίες πάσης, για την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου. Συγκεκριµένα αφορά, στην επισκευή και την τοποθέτηση 
των απαιτούµενων ανταλλακτικών στα οχήµατα και µηχανήµατα, που έχει στην ιδιοκτησία του ο ∆ήµος 
(Επιβατικά, απορριµµατοφόρα, φορτηγά,  µηχανήµατα έργου, λεωφορεία), ορίζεται, για διάρκεια ενός (1) 
έτους έως το τέλος του έτους, ή έως εξαντλήσεως του συµβατικού προϋπολογισµού, ή έως την υπογραφή 
σύµβασης µε το νέο ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 2 
Εκτέλεση εργασιών - Νοµοθετικό πλαίσιο 
1. Τον Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, ‘Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», άρθρα 158, 208 και 209. 
2. Το Π.∆. 28/80 «περί εκτέλεσης έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», όπως ισχύει. 

3. Του Ν.3852/10 <Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα- Καλλικράτης > ΦΕΚ 87/Α 
4. Της απόφασης του Υπουργού Προεδρίας 3373/390/20/3/75 και την τροποποιητική της 4993/745/24-
04-75 (περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής -συντηρήσεως και προµήθειας ανταλλακτικών) κ.λ.π. των 
οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π. περί του άρθρου 1 του Ν.∆/τος 
2396/1953. 
5. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απ. 11389/93) και του Ν. 2286/95. 

6. Του Ν. 3548/2007 και την εγκ. 11/27754/28-06/10, περί δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου. 
7. Το Π.∆. 60/2007, όπως ισχύει. 

8. Την υπ’ αρ.: 18130/17-7-2007 (ΦΕΚ 1226/τ.Β’/2007) απόφαση Υπουργού Επικρατείας, περί 
δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 
9. Την Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία θα εγκριθεί η εν λόγω µελέτη (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ , θα καθορισθούν οι όροι του διαγωνισµού και θα διατεθεί η πίστωση ποσού 70.499,83 
€ µε ΦΠΑ, σε βάρος των Κ.Α.: 10-6671.01, 10-6263.01, 20-6671.01, 20-6672.01, 20-6263.01, 25-6671.01, 
25-6263.01. 25-6264.01, 30-6671.01, 30-6263.01 και 30-6264.01 ( ανταλλακτικά και συντηρήσεις ). 

ΑΡΘΡΟ 3ο: 

Οχήµατα: 

Τα οχήµατα του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου ( µεταφορικά µέσα και µηχανήµατα έργου) τα οποία πιθανόν να 
τύχουν της ανάγκης προµήθειας ανταλλακτικών  και της ανάγκης εργασιών επισκευής και συντήρησης σε 
εξωτερικά εκτός ∆ήµου συνεργεία για την επισκευής τους, είναι τα ακόλουθα: 

α/α Αριθµ. 
Κυκλοφ. 
οχήµατος 

Κατηγορία 
οχήµατος 

Εργοστάσιο 
κατασκευής 

(µαρκα-τυπος) 

Αριθµ. Πλαισίου Αριθµ. Κινητήρα 

1 ΚΗΙ 4615 Επιβατικό HYUNDAI 
MOTOR C 

KMHPM81CP4U113239 G4ED 
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2 KHH 2970 Επιβατικό jeep TOYTA RAV4 JTMBH33V40D007939  

3 KHY 9294 Επιβατικό jeep MITSUBISHI 
PAJERO 

J0NH77W2X011254 C4694J 

4 KHY 9282 Λεωφορείο minibus MERCEDES  WB9024621P834147 [602980] 

5 KHY 9202 Φορτηγό µη 
ανατρεπ. 

MITSUBISHI 
L200 

MMBCNK740WD056301 4D56 

6 BOM 1547 Φορτηγό VAN MITSUBISHI 
L400 

JMBGNPD5VXA000215 4D56 

7 KHH 2955 Φορτηγό µη 
ανατρεπ. 

TOYTA HIACE JT121LK1100054401 G01575 

8 KHI 4530 Φορτηγό µη 
ανατρεπ. 

TOYTA HILUX JT132LNH300009095 2L 

9 ME 982998 Εκσκαφέας - 
Φορτωτής  

KOMATSU FKIX93F20995 01042 

10 ME 44499 Καδοπληντύριο NISSAN VWAL8024YXA11548 47464 

11 ME 44459 Εκσκαφέας - 
Φορτωτής 

KOMATSU 93F21283 01771 

12 KHY 9246 Απορριµµατοφόρο FIAT – IVECO ZCFA1LD0002267348 FIAT 8060 45B 

13 KHH 3036 Απορριµµατοφόρο  IVECO 
AD380T41 

WJME3T9940C230606 F3BE3681D 

14 KHY 9285 Απορριµµατοφόρο IVECO- 
MAGIRUS 

WJME3TPT00C05113 FIAT8210.42K 

15 KHH 3104 Απορριµµατοφόρο MITSUBISHI 
FE74 

TYBFE74SB4DV01297 4810-0AT2 

16 KHH 3033 Απορριµµατοφόρο NISSAN  VWASFTF2481061425 ZD30 

17 KHH 3004 Φορτηγό ανατρεπ. TOYOTA DYNA JT31LYA009004764 2L 

18 KHO 9363 Φορτηγό µη 
ανατρεπ. 

MITSUBISHI JMBCNK320NP000167 4G63MU4103 

19 KHO 9384 Φορτηγό ανατρεπ. MERCEDES 
D.BENZ 

WDB4081001W174947 602541.10 

20 KHO 9419 Φορτηγό µη 
ανατρεπ. 

MITSUBISHI 
L200 

JMBCNK340TR000985 4D56HD.5531 

21 KHI 8492 Απορριµµατοφόρο FIAT – IVECO ZCFA1LD0002252112 FIAT 806045B 

22 BOX 2483 Φορτηγό µη 
ανατρεπ. 

FORD WERKE 
A6 

WFDVXXBBAVWPF53450 ERV0 

23 ME 98297 Εκχιονιστικο MERCEDES  406120-10-029764 OM 353 

24 ME 86158 Εκχιονιστικο DAMLER BENZ 421414-10-012524 816911-20-
002543 

 
ΑΡΘΡΟ 4 
Συµβατικό Αντικείµενο εργασιών 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
1.  Η ∆ιακήρυξη 
2.  Η τεχνική περιγραφή 
3.  Το τιµολόγιο µελέτης µε τον τιµοκατάλογο των ανταλλακτικών που απαιτούνται για τις        
      επισκευές 
4. Το τιµολόγιο προσφοράς µε τον τιµοκατάλογο προσφοράς των εργασιών που απαιτούνται για τις 
επισκευές 
5.   Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
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6.   Η  παρούσα συγγραφή 
Οι εργασίες αφορούν το αντικείµενο, όπως αυτό περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Υποχρεώσεις αναδόχου - Σύµβαση 
1. Ο ανάδοχος µετά την κατά νόµο έγκριση του οριστικού αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, είναι 
υποχρεωµένος να προσέλθει στα γραφεία του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου σε διάστηµα των δέκα (10) 
ηµερών, προς υπογραφή της σχετικής σύµβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 5 της παρούσας, 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο ανάδοχος που νόµιµα κλήθηκε και δεν προσέρχεται µέσα στην 
προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτήν. Η 
διαδικασία τότε, συνεχίζεται µε τον επόµενο µειοδότη. 
2. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για ένα έτος, από την υπογραφή της ή έως εξαντλήσεως του 
συµβατικού προϋπολογισµού, λόγω της φύσης και του είδους των εργασιών της. 
3. ∆ύναται η δυνατότητα επέκτασης των εργασιών του συµβατικού αντικειµένου και η αύξηση του 
συνολικού ποσού κάθε σύµβασης, µέχρι του ποσοστού 50%, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 41 του 
Π.∆. 28/80 και απόφαση του Φορέα, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επιπλέον εργασίες, µε τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις, χωρίς αντίρρηση. Επίσης, η ποσότητα της εργασίας µπορεί να µειωθεί σε 
οποιοδήποτε ποσοστό, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες. 
4. Η σύµβαση µε τον νέο ανάδοχο και λόγω της φύσης και του είδους των εργασιών και για την οµαλή, 
αναγκαία και άµεση συνέχειά τους και για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του δήµου, θα 
υπογράφεται αµέσως, ανεξάρτητα της ύπαρξης αδιαθέτου ποσού µε τον προηγούµενο ανάδοχο. 
5. Επισηµαίνεται ότι, η σύµβαση µπορεί να υπόκειται σε τροποποίηση, µεταξύ των συµβαλλοµένων 
µερών, ανάλογα µε την κρίση του Φορέα και τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
6. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός που αναφέρεται, θα εκτελείται τµηµατικά ανά βλάβη. 
7. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επισκεφτούν το αµαξοστάσιο του ∆ήµου, ώστε να λάβουν γνώση της 
κατάστασης και του τροχαίου υλικού, για το οποίο θα χρειαστούν ανταλλακτικά και να σχηµατίσουν πλήρη 
εικόνα γι’ αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθή σύνταξη των 
προσφορών τους, για τις οποίες θα είναι υπεύθυνοι. 
8. Ο ανάδοχος ρητά λαµβάνει υπόψη του ότι η προϋπολογισθείσα αξία των εργασιών είναι ενδεικτική και 
δεν εξυπακούεται η εκτέλεση του συνόλου του προϋπολογισµού (σηµειώνεται ότι τελικά το ποσοστό 
εκτέλεσης των προβλεπόµενων εργασιών µπορεί να κυµαίνεται από ελάχιστη τιµή έως το 100% του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού). 
9. Η εκτέλεση των µηχανολογικών εργασιών θα γίνεται κατά βλάβη και αφορά τµήµα ή ολική 
αποκατάσταση, ανάλογα την κάθε περίπτωση βλάβης. 
10. Ο ανάδοχος έχει το δικαίωµα να δώσει προσφορά των ζητούµενων υπηρεσιών, ανταλλακτικών για το 
σύνολο αυτών και όχι µέρους αυτών. 
Το ποσοστό έκπτωσης που θα προσφερθεί στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς για τις εργασίες και τα 
ανταλλακτικά θα εφαρµόζεται επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης. 
11. Η ισχύς των προσφορών που δεσµεύουν τον ανάδοχο, ορίζεται για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) 
µηνών µετά την εκτέλεση του διαγωνισµού και την ανάδειξη αναδόχου, χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο 
ο ανάδοχος, µπορεί να υπογράψει σύµβαση εκτέλεσης εργασιών, για το αντικείµενο που έχει αναδειχθεί. 
12. Ο ανάδοχος θα προχωρεί στην αποκατάσταση κάθε βλάβης, µόνο κατόπιν εντολής από το αρµόδιο 
όργανο (επιτροπή) του ∆ήµου, που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό και εφόσον έχει τηρηθεί η 
προβλεπόµενη διαδικασία, περί διαπίστωσης και καταγραφής της βλάβης και δοθεί η εντολή 
αποκατάστασης. 
13. Πριν από την εντολή για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επισκευής, θα προσδιορίζεται 
υποχρεωτικά µε προσφορά του συνεργείου το κόστος επισκευής της κάθε βλάβης . 
14. Η χρέωση παροχής υπηρεσιών, στην επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων, θα είναι σύµφωνη µε 
την τιµή προσφοράς του συνεργείου. 
15. Οι τιµές των ανταλλακτικών που θα προσφέρονται για την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων, 
θα είναι σύµφωνες µε τον τιµοκατάλογο του συνεργείου που θα έχει έκπτωση επί των τιµών του . 
16. Θα επισυναφθεί υποχρεωτικά τιµοκατάλογος µε τα βασικά ανταλλακτικά - αναλώσιµα υλικά που 
απαιτούνται, για το σύνολο των αναφερόµενων οχηµάτων - µηχανηµάτων του ∆ήµου. 
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17. Τα ανταλλακτικά που προτιµούνται από το ∆ήµο, είναι τα γνήσια ανταλλακτικά, τα οποία προτείνονται 
από τα εργοστάσια κατασκευής των αντίστοιχων οχηµάτων και από προµηθευτές που διαθέτουν 
πιστοποίηση αποκλειστικής αντιπροσώπευσης στη χώρα µας από τον κατασκευαστή. Απορρίπτονται 
ανταλλακτικά ιµιτασιόν ή ανταλλακτικά που δεν είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε 
κατασκευαστών των οχηµάτων και των αντίστοιχων µηχανικών µερών, κατά περίπτωση. 
18. Στην περίπτωση κατά την οποία προσφέρονται ανταλλακτικά τρίτου κατασκευαστή, για χρήση στα 
οχήµατα του ∆ήµου, τότε αυτά θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά και υποχρεωτικά να συνοδεύονται 
από υπεύθυνη δήλωση, βεβαίωση, µε την οποία ρητά θα επιβεβαιώνεται αρµοδίως η καταλληλότητα και 
ασφάλεια των ανταλλακτικών αυτών για τη χρήση που προορίζονται. Επίσης, όσον αφορά στα 
ανταλλακτικά κι αναλώσιµα, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά CE, εκτός κι αν κάποια 
εξ’ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από αντίστοιχες οδηγίες. 
19. Ο ανάδοχος, εφόσον δεν διαθέτει ανταλλακτικά, αλλά προµηθεύεται αυτά από τρίτες εγχώριες 
επιχειρήσεις, θα πρέπει να συνοδεύει την προσφορά του µε δήλωση του προµηθευτή του, µε την οποία 
αναλαµβάνει να τον τροφοδοτεί µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, έτσι 
ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στο ∆ήµο. 
20. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των επισκευών µετά των ανταλλακτικών τους, ορίζεται κατ’ 
ελάχιστο σε δώδεκα (12) µήνες. Κάθε βλάβη ή κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται µέσα στο χρονικό 
διάστηµα των δώδεκα (12) µηνών, οφειλόµενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία 
υλικού και σε κάθε περίπτωση, όχι σε φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, 
21. πρέπει να επανορθώνεται από τον ανάδοχο το συντοµότερο, από την ειδοποίηση της υπηρεσίας, µε 
την άµεση αντικατάσταση του προβληµατικού ανταλλακτικού. Σε κάθε περίπτωση που δεν 
επανορθώνεται, επιβάλλονται στον ανάδοχο οι νόµιµες κυρώσεις. 
22. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει, χωρίς καµία δαπάνη τη µεταφορά του οχήµατος στο συνεργείο 
του, αν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγµή. 
23. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί άµεσα, στα αιτήµατα του ∆ήµου που έχουν σχέση µε τις 
υπηρεσίες που έχει αναλάβει. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί άµεσα, υποχρεούται να καταβάλλει 
στο ∆ήµο ποινική ρήτρα ίση µε το 2% του συµβατικού προϋπολογισµού για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. Η 
ποινική ρήτρα θα παρακρατείται από τον επόµενο λογαριασµό πληρωµής του. 
24. O ∆ήµος σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούται, στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισµό, ή στην ανάλωση όλου του ποσού της κάθε κατηγορίας, όπως στην 
παρούσα µελέτη αναφέρονται. 
25. Η κάθε τυχόν πρόσθετη προµήθεια οχηµάτων από το ∆ήµο, αυτά θα επισκευάζονται και θα 
συντηρούνται από τον ανάδοχο του διαγωνισµού στα πλαίσια της σύµβασης ή και κατόπιν 
συµπληρωµατικής σύµβασης µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Εγγυήσεις - Πληρωµές 

1. Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεωτικά θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης, ποσού 5% της συµβατικής δαπάνης ή της αντίστοιχης κατηγορίας συµβατικής δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, 

για την οποία έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος. Η εγγυητική αυτή θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την οριστική 

παραλαβή. Ο χρόνος οριστικής παραλαβής ορίζεται το πέρας του διαστήµατος ενός (1) µήνα από τη λήξη της 

σύµβασης. 

2. Οι τιµές της προσφοράς είναι σταθερές κι αµετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και για κανένα λόγο 

δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση. Στην συνολική τιµή περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις για την 

αποπεράτωση των εργασιών. 

Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά, µε χρηµατικό ένταλµα και σε κάθε περίπτωση, µετά τον έλεγχο, την 

παραλαβή επισκευής και την πιστοποίηση, από το αρµόδιο όργανο (επιτροπή) του ∆ήµου, για τις εκτελεσθείσες 

εργασίες (εργασία κι έλεγχο παραγγελθέντων προς τοποθέτηση ανταλλακτικών), εφόσον έχουν εκτελεστεί 

καλώς κι εντέχνως και έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενες διαδικασίες και αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 4 

της παρούσας. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ανάδοχος δεν θα πληρώνεται και ρητά θα υποχρεούται στην 

αποκατάσταση των κακοτεχνιών ή στην αντικατάσταση των διαπιστούµενων προβληµατικών ανταλλακτικών. 

Όλες οι εργασίες, θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και επιστήµης, ούτως ώστε, σε κάθε 

περίπτωση, να εξασφαλίζεται ποιότητα εργασίας και ασφάλειας της κίνησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων 

του ∆ήµου. 
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Τον ανάδοχο  βαρύνουν όλα τα έξοδα συµφωνητικού, δηµοσιεύσεων, αντιγράφων κλπ, καθώς και κάθε είδους 

κρατήσεις, φόροι κλπ, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το ∆ήµο. 

 

 

 

 

 
 

 

      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                  Η ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 
 
 
ΚΑΤΑΠΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                  ΓΙΟΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Τσαγκαράδα     28.01.2016 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                       Αριθµ. Πρωτ.     576        
∆ΗΜΟΣ  ΖΑΓΟΡΑΣ  - ΜΟΥΡΕΣΙΟY 
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ.∆/νση: Τσαγκαράδα                              «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ   ΚΑΙ    
Πληροφορίες: Γιοβάνη Αικ.                           ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  
Τηλέφωνο: 2426350218             ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»  
FAX: 2426049793      
 

 

 

 

ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΥΡΗΞΗΣ  

 
            Έχοντας υπόψη:   

1. Τις διατάξεις  των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ  (Απόφ. Υπ. Εσωτ. 
11389/93) περί «ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν 2286/95 « ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ». 

3. Την 35130/739/9-8-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣ.∆.∆.Α. Ναυτιλίας & Ανάπτυξης περί 
αύξησης και ορισµού σε ευρώ  των χρηµατικών ορίων. 

4. Την παρ. 4,5 & 6 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ & την αριθµ.Π13305/3-11-2010 Απόφαση του Υπ. 
Οικονοµικών Ανταγωνισµού & Ναυτιλίας και  σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα. 

5. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 ∆. Κ. Κ.  
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Νόµος Καλλικράτη). 
7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας. 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «∆ιοικητικές  απλουστεύσεις – 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και  Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα  
– Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.  318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 157 και της παρ. 5 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014, 
(ΦΕΚ 160 Α/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα 
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες  διατάξεις» που ισχύουν από τη δηµοσίευση του (8.8.2014) 
και οι οποίες  έχουν ληφθεί  υπόψιν  κατά τη  σύνταξη των όρων της παρούσας διακήρυξης. 

      10. Την παρ. ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄) περί «Προσαρµογής της  Ελληνικής  
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του  
Συµβουλίου της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των  καθυστερήσεων πληρωµών στις  
εµπορικές συναλλαγές». 

      11.Την αριθ. 28/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίνει την    
            Προµήθεια αναλώσιµων και εργασιών συντήρησης και επισκευής  µεταφορικών µέσων  του   
              ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου και εγκρίνει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού.    
     12. Τις υπ. αριθµ. 23 , 24, 25 και 26/2016  αποφάσεις  της Οικονοµικής  Επιτροπής   µε τις    

    οποίες εγκρίθηκαν  η ανάληψη υποχρέωσης των πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ 10-6671.01,     
   10-6263.01, 20-6671.01, 20-6672.01, 20-6263.01, 25-6671.01, 25-6263.01, 25-6264.01, 30- 
   6671.01,30- 6263.01 και 30-6264.01. 

13.  Την υπ. αριθµ. 28/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία   συγκροτήθηκε η     
      Επιτροπή ∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµού, Γνωµοδότησης κι Αξιολόγησης  Προσφορών. 

    14. Την υπ. αριθµ. 54/2016 απόφαση του ∆ηµάρχου για την συγκρότηση της Επιτροπής  
      Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου ( Ανάθεσης Προµηθειών – Εργασιών). 
 

 
 
 
 
 



17 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
      

 Τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή προσφοράς σε ευρώ (€) προϋπολογισµού 70.449,83 ευρώ  
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, για την  « Προµήθεια ανταλλακτικών και  Συντήρησης – 
Επισκευής Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργου για το έτος 2016 » σύµφωνα µε την αριθµ. 756/28-01-
2016 τευχών για την υπό προµήθεια ειδών – εργασιών  που συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών  και εγκρίθηκε 
µε την αριθµ. 28/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµο Ζαγοράς Μουρεσίου. 

 
Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο διαγωνισµού 
     Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια ανταλλακτικών και  συντήρηση και επισκευή οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου για το έτος 2016. Τα αναλώσιµα – εργασίες , καθώς  και οι τεχνικές προδιαγραφές τους, 
αναφέρονται αναλυτικά στην υπ' αριθµ. 576/28.01.2016 µελέτη που συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών , η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης . 
         Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει  να υποβάλλουν προσφορά  για το σύνολο της προµήθειας – εργασιών. Σε 
κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισµού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας ( ανταλλακτικά – εργασία ) Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή 
προσφοράς.  
  
Άρθρο 2ο  
Προϋπολογισµός -Χρηµατοδότηση της προµήθειας 

Ο  συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 70.499,83 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τους ΚΑ 10-6671.01, 10-6263.01, 20-6671.01, 20-
6672.01, 20-6263.01, 25-6671.01, 25-6263.01, 25-6264.01, 30-6671.01,30-6263.01 και 30-6264.01 του 
προϋπολογισµού του έτους 2016 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου. 

 
Άρθρο 3ο 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 11ην του µηνός Απριλίου 2016 και ηµέρα ∆ευτέρα  , στην ∆ηµοτική Ενότητα 
Μουρεσίου στην Τσαγκαράδα και στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε ώρα έναρξης παραλαβής των 
προσφορών την  10.00΄ και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών την 11.00΄, και σε περίπτωση µη 
προσέλευσής ενδιαφεροµένων ο διαγωνισµός θα επανελήφθη την 18ην Απριλίου 2016 ήµερα ∆ευτέρα στην 
∆ηµοτική Ενότητα Μουρεσίου στην Τσαγκαράδα και στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  µε ώρα 
έναρξης παραλαβής των προσφορών την  10.00΄ και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών την 11.00΄, που 
και θα εξετασθούν από την αρµόδια επιτροπή  που διενεργεί τον διαγωνισµό, η οποία συγκροτήθηκε µε  την 
υπ. αριθµ. 28/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για το έτος 2016. Σε περίπτωση που για λόγους 
ανωτέρας βίας (υπηρεσιακούς ή µη) δεν πραγµατοποιηθεί ο διαγωνισµός την συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα, 
τότε αυτός θα διεξαχθεί χωρίς νέα δηµοσίευση ή πρόσκληση, την ίδια ώρα την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, 
στον ίδιο χώρο του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος. Σ’ αυτή την περίπτωση οι φάκελοι των ενδιαφεροµένων που 
θα προσέλθουν στην προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα, θα κατατεθούν στην υπηρεσία του Τµήµατος 
Προµηθειών του ∆ήµου  και θα πρωτοκολληθούν, ώστε να διασφαλιστεί η µη συµµετοχή εκπρόθεσµων 
προσφορών, κατά την επαναληπτική συνεδρίαση της Επιτροπής για την παραλαβή των δικαιολογητικών.   
 
Άρθρο 4ο 
∆ικαιούµενοι συµµετοχής 
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προµηθευτών, 
εφόσον γι’ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 5ο 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί οι προµηθευτές που θα  προσκοµίσουν τα εξής δικαιολογητικά: 
1)Νόµιµη εξουσιοδότηση προς τον προσκοµίζοντα την προσφορά, εφόσον δεν είναι αυτοπρόσωπη η 
παρουσία, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή νόµιµο εκπρόσωπο εταιρείας ή εκπρόσωπο κάποιου 
φορέα. 
2)Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 9 
της παρούσας διαξήρυξης.  . 
3) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό 
επάγγελµα του.  
4) Υπεύθυνη δήλωση, ότι ο προµηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, καθώς κι 
ότι δεν εµπίπτει στους περιορισµούς του άρθρου 4, παρ. 3 Ν. 2286/95, δηλαδή δεν του έχει επιβληθεί ποινή 
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αποκλεισµού από τις διαδικασίες προµήθειας του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόµιµα την 
επιχειρηµατική του δραστηριότητα. 
5) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 ή 
για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
Ειδικότερα, τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίσουν απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου 
εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, για τους οµόρρυθµους 
εταίρους και τους διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), για τους 
διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), για τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα  σύµβουλο 
των ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ), για τον πρόεδρο και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών 
και σε κάθε άλλη περίπτωση για τους νόµιµους εκπροσώπους  του νοµικού προσώπου. 
6) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος: 
i) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, 
αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής του και 
ii) δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της 
χώρας εγκατάστασής τους. 
7) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
8) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές, ως εξής: 
• Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν. 
• Οι οµόρρυθµες (Ο.Ε.) όλων των µελών και του προσωπικού.  
• Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) µόνο των οµόρρυθµων µελών και του προσωπικού.  
• Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού.  
• Οι Ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) για το προσωπικό που απασχολούν.  
9) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρµόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις κατά την παραπάνω δήλωσή τους εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ως εξής:  
• Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν. 
• Οι οµόρρυθµες (Ο.Ε.) όλων των µελών και του προσωπικού. 
• Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) µόνο των οµόρρυθµων µελών και του προσωπικού. 
• Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού.  
• Οι Ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για το 
προσωπικό που απασχολούν. 
Το παραπάνω πιστοποιητικό θα συνοδεύεται από υποβαλλόµενη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα 
του αρµόδιου φορέα (επιθεώρηση εργασίας ή Ι.Κ.Α.). Εφόσον η κατάσταση προσωπικού υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την ΥΑ 5072/6/2013 (ΦΕΚ 449 Β), όπως ισχύει µετά την τροποποίηση και 
συµπλήρωσή της µε την ΥΑ 28153/126 (ΦΕΚ 2163 Β), θα προσκοµίζεται αντίγραφο στο οποίο θα 
αποτυπώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής και θα υπάρχει η σφραγίδα 
της εταιρείας.  
10) Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά) απαραίτητο δικαιολογητικό είναι το ΦΕΚ στο οποίο 
δηµοσιεύθηκε το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιηµένο 
καταστατικό, εάν πρόκειται για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο από το πρωτοδικείο ή νόµιµα επικυρωµένο καθώς και οι τυχόν 
τροποποιήσεις του θεωρηµένες ή επικυρωµένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. 
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την 
ιδιότητα του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι 
έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που 
εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, πρέπει να προσκοµίζονται τα στοιχεία 
που αποδεικνύουν τη νόµιµη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισµό. 
11) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό (Υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά, ISO, κατάλογο-prospectus 
κ.λ.π.) αναφέρεται στην υπ' αριθµ. 576/28.01.2016 µελέτη  και δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη. 
12) Εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών θα προσκοµισθεί επίσης: 
Τεχνική προσφορά, η οποία  θα περιέχει πλήρη στοιχεία των  υπό προµήθεια ειδών σύµφωνα µε την 
576/28.01.2016 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται είτε στην πρωτότυπη µορφή τους είτε σε µορφή 
απλού (µη επικυρωµένου), ευκρινούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο, 
εφόσον πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το δηµόσιο, τους ΟΤΑ α΄και β΄βαθµού και από τα 
νοµικά τους πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις τους, από τα ΝΠ∆∆, τα δικαστήρια όλων των βαθµών, τα ΝΠΙ∆ που 
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ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους σε ποσοστό 50% τουλάχιστον του 
ετήσιου προϋπολογισµού τους και από τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισµούς του άρθρου 1 του Ν. 
3429/2005.  
Γίνονται επίσης δεκτά: α) Τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα 
αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β) τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο 
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς, γ) τα απλά, ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο. 
Ο ∆ήµος Ζαγοράς  υποχρεούται να ασκήσει δειγµατοληπτικό έλεγχο των απλών φωτοαντιγράφων, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
Αντίγραφα επικυρωµένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα ∆ικηγόρων, πρέπει 
να φέρουν το ειδικό ένσηµο που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. 
Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας ισχύουν οι ειδικές για τα 
αποδεικτικά αυτά διατάξεις. 
στην Ελλάδα µε το Ν.1947/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική επισηµείωση -apostille επί του σώµατος του 
εγγράφου ή σε πρόθεµα.  
Τα αντίγραφα των φύλλων της εφηµερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση. 
Τα δικαιολογητικά του διαγωνισµού που είναι γραµµένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
 
Άρθρο 6Ο 
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών 
Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δύο 
αντίγραφα πάνω στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 
   Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα 
   Ο πλήρης τίτλος του ∆ήµου που διενεργεί την προµήθεια δηλαδή ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ. 
   Ο αριθµός της διακήρυξης 
   Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
   Τα στοιχεία του συµµετέχοντα 
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής που ορίζει η 
διακήρυξη, η εγγύηση συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να 
φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά τοποθετούνται σε ιδιαίτερο φάκελο και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
Η οικονοµική και η τεχνική προσφορά θ’ αφορά υποχρεωτικά το σύνολο της προκηρυχθείσας 
ποσότητας όλων των ειδών των ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής  που οι 
διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν.  
∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίνεται για µέρος µόνο του κάθε είδους. 
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους 
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα µέλη της ένωσης 
είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη 
επιβάρυνση . 
Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά µονάδα ως εξής: 
α. Τιµή µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. 
β. Ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
Για τη σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπ’ όψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. 
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο στο Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου στην ∆ηµοτική Ενότητα Μουρεσίου, στην 
Τσαγκαράδα , Τ.Κ. 37012, µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του 
διαγωνισµού δηλαδή την Παρασκευή 8 Απριλίου 2016 και µέχρι ώρα 15:00΄ και σε περίπτωση 
επανάληψης του διαγωνισµού  την Παρασκευή  15 Απριλίου  2016 και µέχρι ώρα 15:00, διαφορετικά δεν 
θα ληφθούν υπόψη. 
Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού την ηµέρα του 
διαγωνισµού από ώρα 10:00 π.µ. και µέχρι την ώρα που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.  
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Άρθρο 7ο  
Αποσφράγιση των προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια από την επιτροπή διαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την 
28/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής στην ∆ηµοτική Ενότητα Μουρεσίου στην Τσαγκαράδα κατά 
την ακόλουθη διαδικασία: 
α. Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή 
διαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. 
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την 
επιτροπή, στην κατοχή της οποίας και παραµένει µέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών και των 
λοιπών στοιχείων της προσφοράς. 
Τα στοιχεία αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τα δικαιολογητικά που περιέχονται σε αυτές 
καταχωρούνται σε πρακτικό της επιτροπής. 
β. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, για όσες από αυτές κρίθηκαν αποδεκτές, θα γίνει από την 
ίδια επιτροπή την ίδια µέρα ή σε άλλη που θα οριστεί από την επιτροπή και θα κοινοποιηθεί στους 
ενδιαφερόµενους. 
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους 
ενδιαφερόµενους. 
Όσοι διαγωνιζόµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση 
των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό και των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 
Άρθρο 8ο 
Χρόνος  ισχύος προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών, το 
οποίο υπολογίζεται από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά που δεν ορίζει ή ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή πριν τη από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το ανωτέρω 
προβλεπόµενο. 
 
Άρθρο 9ο 
Εγγυήσεις 
Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 και το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ, 
κατά το µέρος που αυτό δεν αντίκειται στον πιο πάνω νόµο. Αν οι εγγυήσεις δεν είναι διατυπωµένες στην 
ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
 
Α) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερόµενων ειδών- 
εργασιών, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., σε 1.146,34€, όπως ορίζεται στο άρθρο 157 παρ. 1α του 
Ν.4281/2014. 
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου  ισχύος της προσφοράς 
που απαιτείται από τη διακήρυξη. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος λήγει, ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου  
µπορεί πριν τη λήξη της να ζητήσει από τον προσφέροντα, να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης 
συµµετοχής, σύµφωνα µε το Ν. 4281/2014. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο 
κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 
Οι εγγυήσεις συµµετοχής που αφορούν τους λοιπούς διαγωνιζόµενους που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό, 
επιστρέφονται εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς είτε της οριστικής 
απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της 
οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης.  
 
Β) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει διάρκεια µεγαλύτερη από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών κατά 
δύο (2) τουλάχιστον µήνες. 
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.     
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αναλώσιµων µεταφορικών µέσων, ύστερα από την εκκαθάριση των 
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 
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Άρθρο 10ο 
Ενστάσεις 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού Υπηρεσία, µέσα 
στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα, θεωρείται ολόκληρη 
ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή (άρθρο 15 παρ.1α του ΕΚΠΟΤΑ). 
2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν, µόνο από 
προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στη αρµόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την 
ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. 
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. 
Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στην Οικονοµική Επιτροπή που 
αποφαίνεται τελικά. 
Για τις αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις, οι ενιστάµενοι λαµβάνουν 
γνώση µε δική τους φροντίδα. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερόµενων, προ της υπογραφής της 
σύµβασης δεν λαµβάνονται υπόψη (άρθρο 15 παρ.3 του ΕΚΠΟΤΑ). 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 11ο 
Γλώσσα 
   Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της 
Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόµιµη ελληνική 
µετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην 
Ελληνική. 
 
Άρθρο 12ο 
Κατακύρωση 
    Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού και αξιολόγησης. 
 
Άρθρο 13ο 
Ανακοίνωση κατακύρωσης                  
Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
24 της ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
 α) Το είδος. 
 β) Την τιµή. 
 γ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα είδη. 
 δ) Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις 
τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 
 ε Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία της απόφασης 
αυτής, είναι άκυρη.  
 στ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
 
Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει 
αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
 
Άρθρο 14ο 
 Υπογραφή σύµβασης 
1. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
2. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε 
(15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή, ο χρόνος 
παράδοσης των ειδών  αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των ειδών 
αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση 
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υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος 
παράδοσης των ειδών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
3. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 της αριθ. 11389/1993 απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) του Υπ. 
Εσωτερικών 
 
Άρθρο 15ο 
Σύµβαση 
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύµβαση που 
υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 
2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και όσα αναφέρονται στην επόµενη 
παράγραφο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
 α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύµβασης, 
 β. Τα συµβαλλόµενα µέρη,  
 γ. Το προς προµήθεια είδος, 
 δ. Την τιµή,  
 ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών, 
 στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, 
 ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις, 
 η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες, 
 θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών, 
 ι. Τον τρόπο πληρωµής,  
ια. Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρµογή,  
ιβ. Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας,  
ιγ. Την παραλαβή αυτών. 
3. Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και της 
µελέτης που τη συνοδεύει, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την 
κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε 
τα παραπάνω στοιχεία. 
4. Η σύµβαση υπογράφεται από τον ∆ήµαρχο. 
5. Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο 
και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
6. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις. 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 
αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.  
7. Η σύµβαση θα έχει διάρκεια από την ανακοίνωση στον προµηθευτή της ανάθεσης και έως την 
ολοκλήρωση της παράδοσης της συνολικής ποσότητας των αναλώσιµων µεταφορικών µέσων και πάντως 
όχι πέραν της 31-12-2016. 
 
Άρθρο 16 
Χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών  
Ο χρόνος παράδοσης των ευρέως διαθέσιµων ανταλλακτικών, µετά την αίτηση παραγγελίας της υπηρεσίας, 
θα πρέπει να είναι άµεσος και για αυτά τα οποία θα πρέπει να παραγγελθούν στο εξωτερικό από τον 
ανάδοχο, ο συντοµότερα δυνατός. 
Η παράδοση των ανταλλακτικών , θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα µε τις εκάστοτε παρουσιαζόµενες ανάγκες 
του ∆ήµου. 
Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών, που βρίσκονται διαθέσιµα στις αποθήκες του προµηθευτή, θα 
είναι άµεσος ( µέχρι δυο ηµέρες από την παραγγελίας της υπηρεσίας), ενώ για τα ανταλλακτικά που δεν 
υπάρχουν στις αποθήκες του προµηθευτή και θα πρέπει να εισαχθούν από το εξωτερικό, η παράδοση 
ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ηµέρες, από την παραγγελία του ανταλλακτικού – ελαστικών στον προµηθευτής 
από την υπηρεσία. 
Για τις περιπτώσεις αυτές ( εκτέλεση κατεπείγουσας προµήθειας από το εξωτερικό), οι προµηθευτές 
µπορούν να αναφέρουν στην προσφοράς τους διαφορετική έκπτωση επί τοις εκατό (%) στις τιµές του 
τιµοκαταλόγου τους. 
Τα έξοδα µεταφοράς και ασφάλισης των ειδών κατά τη µεταφορά τους στον τόπο του φορέα θα βαρύνουν 
τον ανάδοχο της προµήθειας. 
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Η οριστική ποσοτική και ποιοτική  παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής 
του ∆ήµου, ύστερα από µακροσκοπικό έλεγχο, µέσα σε χρόνο πέντε (5) ηµερών, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η παραλαβή θα γίνει αφού η επιτροπή παραλαβής βεβαιωθεί ότι τα είδη  ανταποκρίνονται πλήρως στους 
όρους της διακήρυξης και είναι απολύτως σύµφωνοι µε την προσφορά του αναδόχου. Σε περίπτωση που δεν 
είναι σύµφωνοι µε τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε δεν 
θα παραληφθούν και ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τις διαφορές, σύµφωνα µε τους όρους της 
σύµβασης και της προσφοράς. 
 Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφόσον απαιτηθεί - η αντικατάστασή τους µε άλλους που 
να πληρούν επακριβώς τους όρους της σύµβασης και της προσφοράς, οι εγγυήσεις του ανάδοχου θα 
εκπέσουν υπέρ του ∆ήµου και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος κατά τα στοιχεία της προσφοράς του. Κατά 
τα λοιπά, ισχύουν τα άρθρα 28, 33, 34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 β) Παραλαβή εργασιών – Ποιότητα εργασιών 
Όλες οι απαιτούµενες εργασίες επισκευής και συντήρησης ανά τύπο οχήµατος, θα είναι αρίστης ποιότητας. 
Η παραλαβή όλων των επισκευασµένων  µερών ανά τύπο οχήµατος, θα γίνεται  στο αµαξοστάσιο του 
∆ήµου, από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής και µετά από δοκιµές και έλεγχο αυτών, κατά την κρίσης της. 
Στη συνέχεια θα υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών. 
Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών θα ορίζεται κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία και θα εξαρτάται 
από την έκταση και την σοβαρότητα της βλάβης. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να είναι 
µεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ηµερών από την έναρξη των εργασιών επισκευής και συντήρησης ανά 
τύπο οχήµατος. 
Ο ανάδοχος είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζηµία προσκληθεί σε όχηµα του ∆ήµου 
µε υπαιτιότητα του προσωπικού του κατά την διάρκεια της παραµονής του προς εκτέλεση εργασίας στον 
χώρο του συνεργείου του. 
Θα συντάσσεται αναλυτική Τεχνική Έκθεση Επισκευής Οχήµατος, εφόσον η Υπηρεσία το κρίνει σκόπιµο. Η 
Τεχνική Έκθεση θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο και θα περιγράφονται αναλυτικά: 

• Η αρχική διάγνωση της βλάβης, από την αρµόδια επιτροπή Επισκευής και Συντήρησης του ∆ήµου. 
• Η ακριβής διάγνωση της βλάβης, που θα γίνεται από τον ανάδοχο σε συνεργασία µε την υπηρεσία, 

κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του υπό επισκευή µηχανικού µέρους του οχήµατος. 
• Τα πιθανά αίτια τα οποία προκάλεσαν την βλάβη. 
• Η προτεινόµενη λύση για την αποκατάσταση της βλάβης. 
• Οι εργασίες που θα εκτελεστούν, όπως αυτές προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 
• Τα ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν, αναλυτικά µε σαφή αναφορά την προέλευσή τους. 
• Αν ο ανάδοχος χρησιµοποιεί ανταλλακτικά κατασκευασµένα από τρίτους, θα αιτιολογεί την επιλογή 

τους. 
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, µε βάση την Τεχνική Έκθεση Επισκευής Οχήµατος, να µη προχωρήσει σε 
µια επισκευή  αν κρίνει ότι είναι ασύµφορη για τον ∆ήµο λόγου υψηλού κόστους. 
Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται στον ανάδοχο µόνο το κόστος της εργασίας έως το διάγνωσης της 
βλάβης και του προσδιορισµού του κόστους αποκατάστασής της 
 
Άρθρο 17ο 
Τρόπος πληρωµής-Κρατήσεις 
     Η συµβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται  στον προµηθευτή τµηµατικά,  µετά την έκαστη παραλαβή 
των ειδών µε την, έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα 
δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Για τις καθυστερήσεις πληρωµής εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. ζ του άρθρου 1 του Ν.4152/2013. 
   Στη συµβατική αξία των αναλώσιµων µεταφορικών µέσων εκτός του Φ.Π.Α., διενεργούνται οι ακόλουθες 
κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προµηθευτή: 

α. Φόρος εισοδήµατος σε ποσοστό 4%. 
β. Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, ποσοστό 0,10% επί της 

συµβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.), η οποία διατίθεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της. Η 
κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων υπόκειται σε αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου 3,6%. 

  
Άρθρο 18ο 
∆ηµοσίευση-Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο  “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 και θα δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα , όπως προβλέπεται 
στη παρ. 5 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού 
καταστήµατος µε πρακτικό τοιχοκόλλησης, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου www.dimos-
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zagoras-mouresiou.gr, ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε το  άρθρο 11 του Ν. 4013/2011 . 
Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις στον τύπο βαρύνει τον ανάδοχο (Γνωµ. ΝΣΚ 204/2010) και το ποσό της 
δαπάνης καταβάλλεται από τον ανάδοχο στο Ταµείο του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009, κατά την υπογραφή της σύµβασης.    

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται για τους όρους της διακήρυξης, την τεχνική 

περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, από το Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του 
∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, στην ∆ηµοτική Ενότητα Μουρεσίου στην Τσαγκαράδα – αρµόδιος υπάλληλος 
Γιοβάνη Αικατερίνη στο Τµήµα Προµηθειών στο τηλ. 2426350218. 
 
 
 
 
 
 
        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ             Η ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
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