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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι:23-2-2017 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:2439 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αριθ.Πρωτ.:2439 

∆/ΝΣΗ TΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

   

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Επιλογή αναδόχου για την τακτική συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργου του ∆ήµου για το έτος 2017, προϋπολογισµού 70.959,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 

 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-

2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-

2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

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

2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 
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9.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Συνοπτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής για την «Επιλογή αναδόχου για την τακτική 

συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου για το έτος 2017». (CPV: 

50112200-5, 50114200-9, 50530000-9-1). 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης ανέρχεται σε 70.959,00 Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

Καθαρή αξία: 57.225,00 € 

Φόρο Προστιθέµενης Αξίας: 13.734,00 € 

H σύµβαση χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους του προϋπολογισµού του ∆ήµου, θα 

βαρύνει κωδικούς αριθµούς του οικονοµικού προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου του 

έτους 2017 ως εξής: 

α/α κωδικός ποσό 

1 10.6263.002 421,60 

2 15.6263.002 3.346,76 

3 20.6263.002 9.560,40 

4 20.6264.002 1.996,40 

5 25.6263.002 2.816,04 

6 25.6264.003 6.584,40 

7 30.6263.002 11.711,80 

8 30.6264.005 33.653,60 

9 35.6263.002 421,60 

10 40.6263.002 446,40 

 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου , την 

9η/3/2017 και ώρα 10:00π.µ. στο κτίριο του ∆ήµου Καρπενησίου, επί της οδού Ύδρας 6, 

Τ.Κ. 36100. 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής ή να αποστείλουν 

τις έγγραφες προσφορές τους, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στο Γραφείο Προµηθειών 

και ∆ηµοπρασιών όροφο, το αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας 

διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή την 8/3/2017 και ώρα 14:00. 

Προσφορά που κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη 

και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 

άποψης προσφορά βάσει τιµής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9/3/2017 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου Καρπενησίου, 

∆ήµος Καρπενησίου, Ύδρας 6 – 

Καρπενήσι, Τ.Κ.36100 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Υπηρεσία: Επιλογή αναδόχου για την 

τακτική συντήρηση των οχηµάτων και 

µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου για το 

έτος 2017 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 70.959,00 € 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6 µήνες 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Σύµφωνα µε την σχετική 14/2017 µελέτη, 

παράρτηµα 3 της παρούσης 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
Σύµφωνα µε την σχετική 14/2017 µελέτη, 

παράρτηµα 3 της παρούσης 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  
Σύµφωνα µε την σχετική 14/2017 µελέτη, 

παράρτηµα 3 της παρούσης 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Σύµφωνα µε την σχετική 14/2017 µελέτη, 

παράρτηµα 3 της παρούσης 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (επιβαρύνεται µε 

χαρτόσηµο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά 

υπέρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

Κατά την πληρωµή παρακρατείται ο 

προβλεπόµενος φόρος εισοδήµατος επί 

της καθαρής συµβατικής αξίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό 

1. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 

ενώσεις αυτών σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποία ασκούν 

επαγγελµατική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης. 

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 

του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 
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∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για 

την υποβολή προσφοράς.  

Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι 

τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για 

την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, 

έγγραφη προσφορά µέσα σε σφραγισµένο φάκελο στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, το 

αργότερο µέχρι και την προηγούµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή 

την 8/3/2017 και ώρα 14:00 µ.µ. η να την καταθέσουν ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής 

την 9/3/2017 και ώρα 10:00 π.µ. στο ∆ηµαρχείο Καρπενησίου, επί της οδού Ύδρας 6, 

Τ.Κ. 36100. 

Προσφορές που υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία δεν λαµβάνονται 

υπόψη και επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύµφωνα µε 

το αρ.92 του Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του 

διαγωνισµού.  

Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους 

θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την 

ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα».  

Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

λοιποί διαγωνιζόµενοι.  

Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες 

και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές.  

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.  
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Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων 

ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του Π.∆. 28/2015.  

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και 

µέσα σε καλά σφραγισµέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται 

ευκρινώς: 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύµβασης. 

δ Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής 

προσφορών). ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 

 

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

α. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 

ο οποίος περιέχει τα αναφερόµενα στο άρθρο 4 δικαιολογητικά συµµετοχής (αρ.93 του 

Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 (αρ.94 του 

Ν.4412/16) . 

γ. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 

οποίος περιλαµβάνει τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 6 (αρ.95 του Ν.4412/16) . 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

1.-∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα 

αναφερόµενα κατωτέρω : 

Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία : 

1.αναγράφεται ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο συµµετέχουν και ο 

χρόνος ισχύος της προσφοράς ο οποίος δεν θα είναι µικρότερος των έξι µηνών. 

2.δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
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Β. Τυποποιηµένο έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης(Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ 4  του 

Ν.4412/16 .  

Σηµείωση1:Η υποχρέωση υποβολής τυποποιηµένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆ )του άρθρου 79 

παρ 4 Ν.4412/16 ,περί µη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που 

είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου 

αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

 

Το τυποποιηµένο έντυπο ΤΕΥ∆ επισυνάπτεται της παρούσης διακήρυξης ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. 

 

2.-∆ικαιολογητικά συµµετοχής δανείων ικανοτήτων. 

 Επίκληση δάνειας επαγγελµατικής ικανότητας –οικονοµικής επάρκειας. 

1. Επίκληση δάνειας επαγγελµατικής ικανότητας: Σύµφωνα µε το άρθρο 63 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ (άρθρο 78 ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη της τεχνικής και 

επαγγελµατικής ικανότητας µπορεί να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων 

φορέων που δεν µετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών 

τους µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή 

ότι κατά την εκτέλεση της σύµβασης θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε 

την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσµευσης 

του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται µε την προσκόµιση κάθε 

αναγκαίου εγγράφου και ενδεικτικά:  

α. Έγγραφης δέσµευσης του τρίτου φορέα απευθυνόµενης προς την Αναθέτουσα Αρχή 

µε την οποία θα αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συµφωνία 

συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου µε τον διαγωνιζόµενο, πριν την τελική 

κατακύρωση του παρόντος διαγωνισµού, προκειµένου να αναλάβει την προµήθεια των 

αγαθών.  

β. Έγγραφης συµφωνίας συνεργασίας µε το εν λόγω φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 

διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα υλοποίησης της 

Σύµβασης.  

2. Επίκληση δάνειας οικονοµικής επάρκειας: Σύµφωνα µε το άρθρο 63 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ (άρθρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιζόµενοι για την απόδειξη της 

συνδροµής της οικονοµικής επάρκειας µπορεί να στηρίζονται στις οικονοµικές 

ικανότητες τρίτων φορέων που δεν µετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νοµικής 

φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. 
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Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη 

διάθεσή τους, τους αναγκαίους οικονοµικούς πόρους µε την προσκόµιση της σχετικής 

δέσµευσης των φορέων αυτών.  

Η απόδειξη της δέσµευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται µε 

την προσκόµιση κάθε αναγκαίου εγγράφου και ενδεικτικά:  

Έγγραφης δέσµευσης του τρίτου φορέα απευθυνόµενης προς την Αναθέτουσα Αρχή µε 

την οποία θα αναλαµβάνει την υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονοµικών 

πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης  

∆ιευκρίνιση : Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις µπορεί να φέρουν ηµεροµηνία εντός του 

διαστήµατος από την δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες 

δηλώσεις υπογράφουν : 

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 

β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το 

νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται 

από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού. 

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά 

κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Το τυποποιηµένο έντυπο ΤΕΥ∆ επισυνάπτεται της παρούσης διακήρυξης ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. 

 

3.Λόγοι αποκλεισµού. 

Από το διαγωνισµό αποκλείονται:  

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, 

εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων ) 

ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
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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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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 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/∆ΕΥ 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 τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς 

και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
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διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας 

όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία  ή/και 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.  

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, 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. 

3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρµόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2.  

Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν 

ο προσφέρων 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 υποβολής προσφοράς, δεν εφαρµόζεται  η παράγραφος 2. 

4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 

(διαγωνισµό), οικονοµικός φορέας που 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. 

5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται 

λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις 

περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4. 

6. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 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.  

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.  
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Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής.  

Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, 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 στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση 

7. Η 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. 

8. Οικονοµικός φορέας που του 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 δηµοσίας σύµβασης (διαγωνισµό). 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα, υπεύθυνες 

δηλώσεις και δικαιολογητικά – πιστοποιητικά τα οποία τεκµηριώνουν επί ποινή 

αποκλεισµού, τη συµφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα µε τα όσα 

προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης και ειδικότερα στην ειδική συγγραφή 

υποχρεώσεων της 14/2017 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

(παράρτηµα 3 της παρούσης) κατά περίπτωση και για το µέρος της σύµβασης για το 

οποίο κατατίθεται η εκάστοτε προσφορά. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του 

µεγάλου όγκου να τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά 

και ακoλoυθoύv το κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, 

σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης  και στην 14/2017 µελέτη 

της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

Της παρούσης επισυνάπτεται έντυπο οικονοµικής προσφοράς το οποίο θα πρέπει να 

συµπληρωθεί από όλους τους συµµετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία το οποίο 

διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή για τη διευκόλυνση τους (παράρτηµα 2). 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

1. Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων 

ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των 
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λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, 

σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv 

την ηµερoµηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 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.  

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται 

και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο 

οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, 

προκειµένου να αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την 

αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισµού τους.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των 

προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 

προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από την 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες και ακολουθεί σχετική 

ανακοίνωση τιµών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, µαζί µε τους λόγους 

απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες.  

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α' 

και β' οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των 

τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία 

δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

δ) Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου, η οποία κοινoποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του 

Ν.4412/2016. 

ε) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή 

(ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ 

των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές.  
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Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών 

φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 

 

Άρθρο 8: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά µόνο βάσει τιµής, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του 

Ν.4412/2016.  

Ο Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ανά οµάδα οχηµάτων όπως αυτές ορίζονται στην 

ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της σχετικής 14/2017 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρπενησίου και όπως προβλέπεται και στο άρθρο 6 της 

παρούσης. 

Η τελική τιµή προσφοράς ανά οµάδα οχηµάτων προκύπτει µετά από την εφαρµογή 

ενιαίου ποσοστού θετικής έκπτωσης επί των κατ΄ αποκοπή τιµών του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού της 14/2017 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Καρπενησίου για κάθε όχηµα και άθροιση των προκυπτουσών τιµών για τα οχήµατα της 

ίδιας οµάδας. 

Το ποσοστό έκπτωσης επί των κατ΄ αποκοπή τιµών του ενδεικτικού προϋπολογισµού 

της 14/2017 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρπενησίου δεν 

µπορεί να διαφοροποιείται όσον αφορά σε οχήµατα ή µηχανήµατα έργου τα οποία 

ανήκουν στην ίδια οµάδα όπως αυτές ορίζονται στην 14/2017 σχετική µελέτη αλλά θα 

είναι κοινό. 

∆εν γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες προτείνουν διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για 

οχήµατα ή µηχανήµατα έργου τα οποία ανήκουν στην ίδια οµάδα, όπως δεν γίνονται 

δεκτές προσφορές οι οποίες απευθύνονται σε µεµονωµένα οχήµατα ή µηχανήµατα 

έργου ή µέρος των οχηµάτων ή µηχανηµάτων έργου τα οποία ανήκουν σε οµάδα η 

οποία εµπεριέχει περισσότερα από αυτά για τα οποία κατατίθεται προσφορά. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση 

του υλικού/παρεχόµενης υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύµβασης. 

Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ευρώ.  

Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 

∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.  

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, µετά από πρoηγoύµεvη γνωµοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισµού. 
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ΑΡΘΡΟ 9: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η Οικονοµική 

Επιτροπή του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα(10) 

ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, 

τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του 

Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016: 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1)Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, 

ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα 

από τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για 

κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις 

αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και 

όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

(2)Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν 

τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού η δεν έχουν αναστείλει τις 

επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία , προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις 

νόµου  

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

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
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(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι 

µέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

(5)  Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

• Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία  

΄καθώς και τις µεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

• Εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, 

απαιτείται συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη 

για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα  νοµικών προσώπων ως ακολούθως : 

β.1) Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο 

ισχύον καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την 

οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν µεταβολές 

που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη 

µνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ η 

Ι.Κ.Ε.) 

α) Το συµφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς 

και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νοµικών προσώπων ως ακολούθως : 

• Πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση 

των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του 

δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση 

συµµετοχής του στο διαγωνισµό, για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου καθώς 

και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισµό (εκτός εάν η εξουσία προς 
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εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που 

έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις).  

• Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκοµίζεται το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης 

της κοινοπραξίας.  

• Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε 

περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. 

η Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σηµειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 

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.  

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει 

στην Ένωση. 

 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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 

ειδοποίησης σε αυτόν.  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 

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

δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και 
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η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή, 

χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

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

ανάθεσης µαταιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 

απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 

χαµηλότερη τιµή, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, 

δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του 

Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και µε την επιφύλαξη του 

άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 

χαµηλότερη τιµή, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η 

διαδικασία µαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην 

Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού 

αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω 

παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύµβασης.  

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την 

απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Ο δήµος (µέσω του τµήµατος προµηθειών) κοινοποιεί αµέσως την απόφαση 

κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 

ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

κ.λπ., επί αποδείξει. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και 

στις διατάξεις του παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει : 
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α. Κατακύρωση της ανάθεσης των ζητούµενων υπηρεσιών για το σύνολο τους ή για 

µεγαλύτερες ή µικρότερες ποσότητες από τις αναγραφόµενες, σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα 

άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16. 

2. Σύµφωνα µε το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή µιας προσφοράς δεν αποτελεί 

κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της 

σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες 

διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 

προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του 

Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, 

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

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

προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία 

που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
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ΑΡΘΡΟ 12: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα είναι διαρκής και θα ολοκληρωθεί στις 31-12-2017 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 14/2017 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρπενησίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Οι πληρωµές θα γίνονται τµηµατικά και σύµφωνα µε την πρόοδο εκτέλεσης των 

παρεχόµενων υπηρεσιών όπως αυτές προβλέπονται στην 14/2017 µελέτη της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων του ∆ήµου Καρπενησίου µε εξόφληση της συµβατικής 

αξίας της εκάστοτε παρεχόµενης υπηρεσίας µετά την οριστική παραλαβή της.  

Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος . 

Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 

εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.  

Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ 

Ο.Γ.Α.. 

Για την πληρωµή του εκάστοτε τµήµατος των παρεχόµενων υπηρεσιών τ απαιτούνται 

κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή ή του 

συνόλου του συµβατικού αντικείµενου σύµφωνα µε το άρθρο 219 ν.4412/16. 

β) Τιµολόγιο του αναδόχου. 

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του δηµοτικού 

συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, στην περίπτωση της 

παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να  

υπογράψει σύµβαση, µέσα στη προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 
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2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 

την σύµβαση όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή δεν παραδόθηκαν οι προβλεπόµενες υπηρεσίες όπως 

αυτές προβλέπονται στην 14/2017 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου Καρπενησίου µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου,( ήτοι του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου) ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο 

των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του 

Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

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 καθορίζεται 

σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές από την 

υπηρεσία, πρέπει να περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόµενα στοιχεία. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

2.Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής 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, 
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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 ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού, 

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. 

ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης 

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα 

στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη 

της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό.  

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 

γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.  

Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια 

της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό 

φορέα. 

4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα µέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον µέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 16: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται µέχρι 

πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της 

είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 

ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονοµικής 

επιτροπής), η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του 

Ν.4412/16, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παράβολου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.  

Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο.  

Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή 

από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή 

για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε 

ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30 ) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση 

της σχετικής απόφασης.  

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.  

Οι προσφεύγοντες λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώµα της οποίας τους 

κοινοποιείται µε δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

∆ιοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους 

λόγους που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 
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Κατά τα λοιπά ισχύει η κείµενη νοµοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το 

στάδιο που προηγείται της σύναψης σύµβασης κρατικών προµηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στην υπηρεσία, προκειµένου να 

πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

1 Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά.  

Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που 

έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.  

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

2 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 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)57. 

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και 

που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα 

επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη 

µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε 

από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 

υπηρεσία. 

3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και 

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης 

φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο  

Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την 

σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 

36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
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4 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό 

περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

µετάφραση στην ελληνική. 

5 Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών 

υπαλλήλων του µε την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων. 

 

Άρθρο 18: Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών  

1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περίπτωσης 14 της παρ. 1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισµό είναι κατ’ ελάχιστο τα 

ακόλουθα: 

α) η µε αριθµό πρωτοκόλλου: 2493 / 23-2-2017 προκήρυξη σύµβασης, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) η 14/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρπενησίου, 

δ) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω. 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στα 

γραφεία της ∆.Τ.Υ. του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (Υπεύθυνος κ. 

Μπούας ∆ηµήτριος, τηλ 2237350072).  

Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µέχρι 8/3/2017, καταβάλλοντας τη 

δαπάνη αναπαραγωγής που ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ εκτός αν αναλάβουν µε 

δαπάνη και επιµέλειά τους την αναπαραγωγή.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, 

εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα 

αρχή, τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους.  

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών 

Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 

ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο 

 

Άρθρο 19: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύµβασης 

Τα  έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί η υπηρεσία είναι τα 

αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η 

σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

1. Το συµφωνητικό 
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2. Η παρούσα διακήρυξη 

3. Η υπ’ αριθµόν 14/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Όπου στη διακήρυξη γίνεται παραποµπή σε ειδικούς νόµους και σε πράξεις που 

εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, αυτή αναφέρεται σε κάθε µεταγενέστερη 

τροποποίηση, συµπλήρωση ή αντικατάσταση τούτων. 

 

Άρθρο 20: ∆ιάφορες ρυθµίσεις 

Η δέσµευση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 56/21-2-2017 

Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και η έγκριση διενέργειας της δηµοπρατούµενης 

υπηρεσίας µε την 56/21-2-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί 

προµηθειών του Ν 4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

Η παρούσα ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί:  

1. στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. στην ιστοσελίδα του ∆ήµου  www.karpenisi.gr.  

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής Γραµµατείας 

Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα 

Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού τηλ: 2237350029, 

2237350030, fax 2237089076, Email: s.tomara@0716.syzefxis.gov.gr, 

g.thanasias@0716.syzefxis.gov.gr . 

   Η Αρµόδια Αντιδήµαρχος 

    

   

   

   

  Ευδοξία Κονιαβίτη 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

 

Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 

 

 

         

ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ     

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     

 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ     

       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Επιλογή αναδόχου για την τακτική συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου για το έτος 2017 

Ο υπογράφων                           :  

ως νόµιµος εκπρόσωπος της       :  

ΑΦΜ                                        :  

µε έδρα:                                  :  

οδός                                        :  

αριθµός                                   :  

αφού έλαβα γνώση  

των όρων της ………/2017 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της µε αριθµό πρωτοκόλλου ………………… - 
……/……/……/2017 ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας µε τους οποίους συµφωνώ και τους αποδέχοµαι δηλώνω ότι αποδέχοµαι 
ανεπιφύλακτα την ανάληψη των εργασιών τακτικής συντήρησης των οχηµάτων του ∆ήµου για τις οµάδες ...., ....., ....., ....., 
....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., έναντι κατ' αποκοπή τιµήµατος σε ΕΥΡΩ το οποίο υπόκεινται στις 
νόµιµες κρατήσεις ως εξής:   

  Α/Α ΟΜΑ∆Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ 
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ € 

ΕΝΝΙΑΙΟ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΟΧΗΜΑ € 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΟΜΑ∆Α € 

1 ΚΗΙ 4360 MAZDA 440,00  

2 ΚΗΥ 9393 MAZDA 390,00  

3 ΚΗΗ 6525 MAZDA 330,00  

4 ΚΗΥ 3778 MAZDA 330,00  

5 ΚΗΥ 3783 MAZDA 330,00  

Π
ΙΝ

Α
Κ
Α
Σ
 1

 –
 Ε

Λ
Α
Φ

Ρ
Α
 Η

Μ
ΙΦ

Ο
Ρ
Τ
Η

Γ
Α
 –

 
Κ
Λ
Ε
ΙΣ

Τ
Ο

 Ε
Λ
Α
Φ

Ρ
Υ
 Φ

Ο
Ρ
Τ
Η

ΓΟ
 

6 

1 

ΚΗΥ 3787 MAZDA 330,00 
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7 ΚΗΗ 6523 MITSUBISHI 390,00  

8 

2 

ΚΗΙ 4361 MITSUBISHI 390,00 

 

 

 

9 ΚΗΙ 4365 TOYOTA 390,00  

10 ΚΗΙ 4369 TOYOTA 400,00  

11 ΚΗΥ 3781 TOYOTA 390,00  

12 ΚΗΥ 3785 TOYOTA 390,00  

13 ΚΗΥ 3792 TOYOTA 390,00  

14 

3 

ΚΗΥ 9356 TOYOTA 420,00 

 

 

 

15 4 ΚΗΥ 3773 AUDI A.G. 350,00    

16 5 ΚΗΗ 6524 
FORD 

WERKE AG 
350,00    

17 6 ΚΗΗ 6522 HONDA 380,00    

18 ΚΗΗ 6527 HYUNDAI 350,00  

19 ΚΗΥ 9381 HYUNDAI 350,00  

20 

7 

ΚΗΥ 9399 
HYUNDAI 
MOTOR C 

350,00 

 

 

 

21 8 ΚΗΥ 9388 
NISSAN 
EUROPE 

380,00    

22 9 ΚΗΗ 6520 OPEL 550,00    

23 10 ΚΗΙ 4364 
FUJI HEAVY 

SUBARU 
340,00    

24 ΚΗΙ 4368 SUZUKI 330,00  

25 

11 

ΚΗΙ 4367 SUZUKI 330,00 

 

 

 

26 ΚΗΥ 3786 TOYOTA 390,00  

27 

12 

ΚΗΥ 3790 ΤΟΥΟΤΑ 260,00 

 

 

 

28 ΚΝ 8568 
PEUGEOT 

Μοτοποδήλατ
ο 

90,00  

Π
ΙΝ

Α
Κ
Α
Σ
 3

 –
 Ε

Π
ΙΒ

Α
Τ
Η

ΓΑ
 &

 Λ
Ο

ΙΠ
Α
 Ο

Χ
Η

Μ
Α
Τ
Α
 

29 

13 

KN 8468 
HONDA 

Μοτοποδήλατ
ο 

90,00 
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33 14 ΜΕ 34448 BOBCAT 1.450,00    

34 15 ΜΕ 34505 CASE 1.730,00    

28 16 ΜΕ 63016 
CATERPILLA

R 
1.730,00    

59 17 ΜΕ 6465 FAUN FRSCH 1.730,00    

18 ΜΕ 29478 JCB 1.730,00  

57 ΜΕ 93883 JCB 1.730,00  

32 

18 

ΜΕ 114330 
JCB 

VIBROMAX 
1.700,00 

 

 

 

29 19 ΜΕ 82614 JOHN DEERE 1.700,00    

27 ΜΕ 34485 KOMATSU 1.800,00  

30 ΜΕ 93856 KOMATSU 1.800,00  

46 

20 

ΜΕ 34488 KOMATSU 2.000,00 

 

 

 Π
ΙΝ

Α
Κ
Α
Σ
 5

 –
 Μ

Η
Χ
Α
Ν

Η
Μ

Α
Τ
Α
 Ε

Ρ
Γ
Ο

Υ
 –

 Φ
Ο

Ρ
Τ
Ω

Τ
Ε
Σ
 

35 21 ΜΕ 63017 VOLVO 1.800,00    

DAIMLER 
BENZ – 
UNIMOG  

36 ΜΕ 93877 

KUPPER 
WEISER 

1.650,00  

37 ΜΕ 114328 
DAIMLER - 
UNIMOG 

1.610,00  

43 

22 

  UNIMOG  1.610,00 

 

 

 

38 ΜΕ 34481 
FOREDIL 

MACCHINE 
1.610,00  

39 

23 

ΜΕ 34484 
FOREDIL 

MACCHINE 
1.610,00 

 

 

 

MERCEDES 
BENZ AG 

40 24 ΜΕ 122725 

HEPHAESTUS 

1.850,00    

41 ΜΕ 63043 MULTICAR 1.610,00  

42 

25 

ΜΕ 93896 MULTICAR 1.610,00 

 

 

 

44 KHH 6526 
Α.ΚΑΟΥΣΗΣ 

Α.Ε. 
1.650,00  

Π
ΙΝ

Α
Κ
Α
Σ
 7

 Ο
Χ
Η

Μ
Α
Τ
Α
 -

 Μ
Η

Χ
Α
Ν

Η
Μ

Α
Τ
Α
 

45 

26 

KHH 6528 
Α.ΚΑΟΥΣΗΣ 

Α.Ε. 
1.650,00 
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28 ΚΗΙ 4375 MAN 1.100,00  

30 

27 

ΚΗΗ 6526 MAN 1.200,00 

 

 

 

32 ΚΗΥ 3759 MERCEDES 1.100,00  

33 ΚΗΥ 3761 MERCEDES 1.100,00  

36 ΚΗΙ 4376 
MERCEDES 
BENZ AG 

1.100,00  

37 

28 

ΚΗΙ 4353 
DAIMLER 

CHRYSLER 
1.100,00 

 

 

 

39 ΚΗΥ 9392 RENAULT 1.200,00  

Π
ΙΝ

Α
Κ
Α
Σ
 9

 –
 Φ

Ο
Ρ
Τ
Η

Γ
Α
 &

 Β
Α
Ρ
Ε
Α
 Ο

Χ
Η

Μ
Α
Τ
Α
 

40 

29 

ΚΗΥ 9394 RENAULT 1.200,00 

 

 

 

41 ΚΕΚ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝ

ΗΤΑ 
100,00  

42 ΚΕΚ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚ
ΙΝΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΤΩΝ 3,5Τ 
77,00  

Κ
Ε
Κ
 

42 

30 

ΚΕΚ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚ
ΙΝΗΤΑ ΑΝΩ 
ΤΩΝ 3,5Τ 

168,00 

 

 

 

Β
Τ
 

43 31 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 220,00    

         

   

   

     

         

         

     

 

ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η επιλογή αναδόχου ή αναδόχων για την 

εκτέλεση των εργασιών τακτικής συντήρησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου 

για το έτος 2017 σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους µε σκοπό την διατήρηση της 

λειτουργίας τους εντός των προδιαγραφών τους. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 70.959.00ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. Θα βαρύνει τον προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου του οικονοµικού έτους 2017 και 

κατανέµεται σε κωδικούς αριθµούς οι οποίοι αφορούν σε επισκευές οχηµάτων και µηχανηµάτων 

έργου σε εξωτερικά συνεργεία ως εξής : 10.6263.002: 421,60€, 15.6263.002: 3.346,76€, 

20.6263.002: 9.560,40€, 20.6264.002: 1.996,40€, 25.6263.002: 2.816,04€, 25.6264.003: 

6.584,40€, 30.6263.002: 11.711,80€, 30.6264.005: 33.653,60€, 35.6263.002: 421,60€, 

40.6263.002: 446,40€. 

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στους Ν.3852/Α’87/2010, Ν.4412/Α’147/2016, Ν.2690/Α’45/1999, 

Ν.3861/Α’112/2010, Ν.4013/Α’204/2011, Ν.4250/Α’74/2014, Ν.4270/Α’143/2014, 

Π.∆.80/2016/Α’145/, Ν.3463/Α’114/2006 όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα. 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 
 
 
 
 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Αρ. Μελέτης: 14/2017 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Επιλογή αναδόχου για την τακτική 
συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου 
του ∆ήµου για το έτος 2017 

 Προϋπολογισµός: 70.959,00 € 

 Χρήση: 2017 
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1 Εισαγωγή 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην επιλογή ανάδοχου για την τακτική συντήρηση των οχημάτων 

και μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2017 

 

Άρθρο 2 Τεχνικές προδιαγραφές - σύνταξη προσφορών για τα ελαφρά 
ηµιφορτηγά του ∆ήµου, οµάδες: 1-2-3. 

 

1.Τα βασικά στοιχεία αναγνώρισης των ελαφρών ηµιφορτηγών που διαθέτει ο ∆ήµος 
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα 1: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΕΛΑΦΡΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ – ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ 

Α/Α 

Ο
Μ
Α
∆
Α
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ

ΑΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΑΡ. 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Χ
Ω
ΡΗ

ΤΙ
ΚΟ

ΤΗ
ΤΑ

 Κ
ΙΝ

Η
ΤΗ

ΡΑ
 

ΤΥΠΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

Κ
Α
ΥΣ

ΙΜ
Ο
 

ΣΥ
Ν
Ο
Λ
ΙΚ

Α 
∆
ΙΑ

Ν
ΥΘ

ΕΝ
ΤΑ

 
Χ
ΙΛ

ΙΟ
Μ

ΕΤ
ΤΡ

Α
 

1 1 ΚΗΙ 4360 
MAZDA  + 

πυροσβεστική 
συσκευή 

2008 
BT50-
8212 

JMZUN82128
W683315 

2500 WL 
03000X00
000X0000

0 
DIESEL 41040 

2 1 ΚΗΥ 9393 MAZDA 2005 
B2500 

DBL CAB 
4X4 

JMZUN8F425
W354801 

2500 WL 
03000X00
000X0000

0 
DIESEL 205306 

3 1 ΚΗΗ 6525 MAZDA 1992 B2600 
JMZUF8U520

0612695 
2606 G6127963   

ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

371076 

4 1 ΚΗΥ 3778 MAZDA 1999 B2600 
LMZUF8UE2
00720388 

2606 
G6-

224978 

03000X00
000X0000

0 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

245540 

5 1 ΚΗΥ 3783 MAZDA 2000 
B2600CA
B PLUS 
4X4 

JMZUN8D72
0W120515 

2606 
G6-

231557 

03000X00
000X0000

0 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

234145 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Αρ. Μελέτης: 14/2017 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Επιλογή αναδόχου για την τακτική 
συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου 
του ∆ήµου για το έτος 2017 

 Προϋπολογισµός: 70.959,00 € 

 Χρήση: 2017 
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6 1 ΚΗΥ 3787 MAZDA 2000 
B2600CA
B PLUS 
4X4 

JMZUN8D72
0W120510 

2606 
G6-

231608 

03000X00
000X0000

0 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

185182 

7 2 ΚΗΗ 6523 MITSUBISHI 1997 L200 
JMBCNK340T

P001147 
2477 

4056-
HG1695 

02960X00
000X0000

0 
DIESEL 225479 

8 2 ΚΗΙ 4361 MITSUBISHI 2007 
KA0T-
KB121 

MMBJNK640
7D024331 

2477 4D56 
03000X00
000X0000

0 
DIESEL 127363 

9 3 ΚΗΙ 4365 TOYOTA 2007 
KUN26L-
DRMSYN 

MR0FZ29G1
01706109 

2982 1KD 
03090X00
000X0000

0 
DIESEL 169038 

10 3 ΚΗΙ 4369 
TOYOTA + 

λεπίδα 
εκχιονισµού 

2008 HILUX 
MR0BR22G8
01509859 

2494 ZKD-FTV 
03085X00
000X0000

0 
DIESEL 124980 

11 3 ΚΗΥ 3781 TOYOTA 1999 HILUX 
JT132LNH30

0010745 
2446 

2L-
4762568 

03090X00
000X0000

0 
DIESEL 136483 

12 3 ΚΗΥ 3785 TOYOTA 2000 HILUX 
JT132LNH30

0012829 
2446 

2L-
4824842 

03090X00
000X0000

0 
DIESEL 231900 

13 3 ΚΗΥ 3792 TOYOTA 2000 HILUX 
JT132LNH10

0015806 
2446 2L  

03000X00
000X0000

0 
DIESEL 203251 

14 3 ΚΗΥ 9356 
TOYOTA+ 

λεπίδα 
εκχιονισµού 

2001 HILUX 
JTFWP72660

0020258 
2446 2L 

03090X00
000X0000

0 
DIESEL 167273 

 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δύνανται να καταθέσουν προσφορά τουλάχιστον για 
το σύνολο των οχηµάτων οποιασδήποτε από τις τρεις οµάδες οχηµάτων του παραπάνω 
πίνακα 1 όχι όµως και για µεµονωµένα οχήµατα που ανήκουν σε αυτές. 

Άρα οι συµµετέχοντες δύνανται να αναλάβουν τουλάχιστον το σύνολο των οχηµάτων 
της κάθε οµάδας. 

Τα συνολικά διανυθέντα χιλιόµετρα των οχηµάτων του πίνακα 1 δίνονται ενδεικτικά 
προς γενικότερο προσδιορισµό της υφιστάµενης κατάστασης των αντίστοιχων 
οχηµάτων. 

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν το δικαίωµα προκειµένου να σχηµατίσουν ίδια άποψη για την 
κατάσταση των οχηµάτων, να επισκεφτούν την υπηρεσία µετά από προηγούµενη 
συνεννόηση και να διαπιστώσουν την κατάσταση τους. 

2.Οι εργασίες τακτικής συντήρησης των οχηµάτων του πίνακα 1 οµαδοποιούνται σε 2 
κατηγορίες: 

Συντήρηση τύπου Α, µικρό σέρβις  

Συντήρηση τύπου Β, µεγάλο σέρβις 

Περιλαµβάνουν τις εργασίες του πίνακα 2 στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα 
απαραίτητα κατά περίπτωση ανταλλακτικά λιπαντικά και αναλώσιµα. 

Οµοίως στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της παρούσης οι αναγραφόµενες ανά όχηµα 
τιµές συµπεριλαµβάνουν το σύνολο των απαιτούµενων εργασιών και τα απαραίτητα 
ανταλλακτικά λιπαντικά και αναλώσιµα που απαιτούνται κατά περίπτωση. 

Η σειρά εκτέλεσης του τύπου συντήρησης ανά όχηµα θα καθοριστεί από τις τρέχουσες 
ανάγκες της υπηρεσίας σε συνδυασµό µε το ιστορικό του κάθε οχήµατος. 

 

Α/Α 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΦΡΩΝ 

ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΤΥΠΟΥ Α 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΤΥΠΟΥ Β 
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1 
έλεγχος κατάστασης / φθοράς ελαστικών και ενδεχόµενη 
ρύθµιση πίεσης, έλεγχος για ανοµοιόµορφη φθορά, και 
ρεζέρβας 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 
έλεγχος λειτουργίας συστήµατος φωτισµού, προβολείς, 
φλας, αλάρµ, χώρος αποσκευών, χώρος επιβατών, θήκες 
αντικειµένων, πίνακας οργάνων κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 
έλεγχος λειτουργίας συστήµατος υαλοκαθαριστήρων, πλύσης 
τζαµιών, ρύθµιση ψεκαστήρων 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 έλεγχος φθοράς µάκτρων ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 

έλεγχος κατάστασης και φθοράς εµπρός φρένων, υλικά 
τριβής φρένων, καθαρισµός, λίπανση κλπ. ;έλεγχος 
λειτουργίας συστήµατος αντιµπλοκαρίσµατος τροχών ABS 
κατά περίπτωση. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 

έλεγχος κατάστασης και φθοράς πίσω φρένων, υλικά τριβής, 
διαρροές, καθαρισµός, λίπανση κλπ. έλεγχος λειτουργίας 
συστήµατος αντιµπλοκαρίσµατος τροχών ABS κατά 
περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 
έλεγχος εµπρόσθιας ανάρτησης οχήµατος, ανοχές, 
γεωµετρία, αποσβεστήρες κραδασµών, σύσφιξη, λίπανση 
κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

8 
έλεγχος οπίσθιας ανάρτησης οχήµατος, ανοχές, γεωµετρία, 
αποσβεστήρες κραδασµών, σύσφιξη, λίπανση. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

9 
έλεγχος συστήµατος διεύθυνσης, ανοχές, διαρροές, 
γεωµετρία, λίπανση 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

10 έλεγχος και λίπανση κεντρικού άξονα µετάδοσης κίνησης ΝΑΙ ΝΑΙ 

11 έλεγχος φούσκες ηµιαξονίων για βλάβη και λίπανση ΝΑΙ ΝΑΙ 

12 έλεγχος ρουλεµάν τροχών, λίπανση ΝΑΙ ΝΑΙ 

13 
έλεγχος κατάστασης και ακεραιότητας: αµάξωµα περιµετρικά 
και οροφή, κάτω µέρος αµαξώµατος, σκληρά και µαλακά 
µέρη σωληνώσεων, σινεµπλόκ κλπ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

14 
έλεγχος κατάστασης κλειδαριών, καθαρισµός και λίπανση 
µηχανισµών εκτός κλειδαριάς κινητήρα 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

15 έλεγχος ιµάντων κίνησης βοηθητικών συστηµάτων ΝΑΙ ΝΑΙ 

16 
έλεγχος τεντώµατος ιµάντων κίνησης βοηθητικών 
συστηµάτων  

ΝΑΙ ΝΑΙ 

17 έλεγχος και πιθανή ρύθµιση πεντάλ συµπλέκτη ΝΑΙ ΝΑΙ 

18 έλεγχος και ρύθµιση διαδροµής καστάνιας χειρόφρενου ΝΑΙ ΝΑΙ 

19 
έλεγχος σωλήνα λαδιού αντλίας κενού για διαρροές και 
βλάβες 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

20 έλεγχος συστήµατος εισαγωγής αέρα κινητήρα ΝΑΙ ΝΑΙ 

21 
έλεγχος τουρµπίνας, έλεγχος σωλήνα λαδιού τουρµπίνας 
(πετρελαιοκίνητα και όπου υπάρχει) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
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22 έλεγχος βαλβίδας EGR (πετρελαιοκίνητα) ΝΑΙ ΝΑΙ 

23 ακουστικός έλεγχος διάκενων βαλβίδων ΝΑΙ ΝΑΙ 

24 έλεγχος διάκενων βαλβίδων και ρύθµιση κατά περίπτωση  ΝΑΙ 

25 έλεγχος εκποµπής καυσαερίων ΝΑΙ ΝΑΙ 

26 έλεγχος συστήµατος αναθυµιάσεων κινητήρα ΝΑΙ ΝΑΙ 

27 
έλεγχος συστήµατος ψύξης κινητήρα, εναλλάκτης, αντλία, 
κολάρα, διαρροές κλπ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

28 
έλεγχος και αποκατάσταση στάθµης υγρών, ψυκτικού 
κινητήρα, φρένων, υαλοκαθαριστήρων, µπαταρίας, τιµονιού 
κλπ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

29 
έλεγχος λειτουργίας συστηµάτων ελέγχου κινητήρα µέσω 
πρίζας διάγνωσης 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

30 έλεγχος συστήµατος θέρµανσης καµπίνας επιβατών ΝΑΙ ΝΑΙ 

31 
έλεγχος και συντήρηση συστήµατος ψύξης καµπίνας 
επιβατών (αν υπάρχει) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

32 έλεγχος συστήµατος εξάτµισης κινητήρα, έλεγχος βάσεων. ΝΑΙ ΝΑΙ 

33 έλεγχος συστήµατος ανάφλεξης κινητήρα ΝΑΙ ΝΑΙ 

34 έλεγχος καλωδίων ανάφλεξης κινητήρα (βενζινοκίνητα) ΝΑΙ ΝΑΙ 

35 έλεγχος διανοµέα (βενζινοκίνητα) ΝΑΙ ΝΑΙ 

36 
έλεγχος κυκλώµατος καυσίµου για ύπαρξη νερού, 
καθαρισµός. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

37 
έλεγχος κυκλώµατος καυσίµου για ανάπτυξη 
µικροοργανισµών, καθαρισµός 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

38 έλεγχος βάσεων κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων ΝΑΙ ΝΑΙ 

39 αντικατάσταση σπινθηριστών (βενζινοκίνητα)  ΝΑΙ 

40 αντικατάσταση φίλτρου αέρα  ΝΑΙ 

41 αντικατάσταση φίλτρου κλιµατιστικού  ΝΑΙ 

42 αντικατάσταση λιπαντικού κινητήρα ΝΑΙ ΝΑΙ 

43 αντικατάσταση φίλτρου λιπαντικού κινητήρα ΝΑΙ ΝΑΙ 

44 
αντικατάσταση λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων και 
βοηθητικού κατά περίπτωση 

 ΝΑΙ 

45 
έλεγχος λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων και βοηθητικού κατά 
περίπτωση 

ΝΑΙ  
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46 αντικατάσταση λιπαντικού διαφορικού  ΝΑΙ 

47 έλεγχος λιπαντικού διαφορικού ΝΑΙ  

48 αντικατάσταση φίλτρου καυσίµου.  ΝΑΙ 

49 αντικατάσταση υγρών φρένων και συστήµατος διεύθυνσης  ΝΑΙ 

50 έλεγχος υγρών φρένων και συστήµατος διεύθυνσης ΝΑΙ  

51 
έλεγχος απόδοσης κινητήρα, µετάδοσης, αξόνων, φρένων, 
οργάνων ελέγχου, συστήµατος  θέρµανσης και κλιµατισµού 
µε δοκιµή στο δρόµο 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

52 έλεγχος και συντήρηση πρόσθετου εξοπλισµού οχήµατος.  ΝΑΙ 

 

Οι εργασίες που απεικονίζονται στον πίνακα 2 είναι οι ελάχιστες υποχρεωτικές που θα 
εκτελούνται κατά περίπτωση. 

Όταν όχηµα διαθέτει δεύτερο υποσύστηµα κίνησης προκειµένου να εκτελεί το έργο του 
(πχ πυροσβεστικό συγκρότηµα, εκχιονιστική λεπίδα, µηχάνηµα διασποράς αλατιού κλπ.) 
οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης αφορούν και σε αυτό κατά περίπτωση. 

Σε κάθε περίπτωση που για συγκεκριµένο όχηµα προβλέπεται από τον κατασκευαστή 
του για την συγκεκριµένη χρονική στιγµή και κάποιος επιπλέον έλεγχος αυτός θα γίνεται 
χωρίς επιπλέον χρέωση, στην περίπτωση που στον παραπάνω πίνακα προβλέπονται 
εργασίες οι οποίες δεν υφίστανται για κάποιο όχηµα αυτές δεν θα εκτελούνται. 

Η υπηρεσία προϋπολογίζει βάση της χρήσης των οχηµάτων που συµπεριλαµβάνονται 
στο παρόν άρθρο 2 µια συντήρηση τύπου Α και µια συντήρηση τύπου Β ετησίως βάση 
της χρήσης των συγκεκριµένων οχηµάτων. 

Η υπηρεσία δεν δεσµεύεται για την υποχρεωτική από µέρους της εκτέλεση του συνόλου 
της προγραµµατισµένης συντήρησης των οχηµάτων του άρθρου 2 όπως αυτή 
απεικονίζεται στον πίνακα 2 όπως επίσης δεν δεσµεύεται για την εκτέλεση των εργασιών 
συντήρησης για το σύνολο των οχηµάτων του πίνακα 2. 

Ενδεικτικά λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα που ισχύουν κατά τη σύνταξη της 
παρούσης τα οποία δεν είναι δεσµευτικά ως προς τη συνήθη χρήση των οχηµάτων, 
υπολογίζεται ότι το χρονικό διάστηµα που θα πρέπει να µεσολαβεί µεταξύ των δύο 
τύπων συντήρησης δεν θα είναι µικρότερο των έξι µηνών. 

3.Η συντήρηση των οχηµάτων του άρθρου 2 θα γίνει βάση της πραγµατικής τους 
χρήσης εντός του έτους 2017 και σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας οι οποίες 
καθορίζονται από την υπηρεσία. 

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να δέχεται το όχηµα στο συνεργείο του για 
την εκτέλεση των προβλεπόµενων εργασιών εντός µέγιστου χρονικού διαστήµατος 48 
ωρών από την ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κάθε φορά που ένα όχηµα από αυτά που 
συµπεριλαµβάνονται στο παρόν άρθρο επισκέπτεται το συνεργείο του, αφού προβεί στο 
σύνολο των προβλεπόµενων στον πίνακα 2 του παρόντος άρθρου ελέγχων και 
επιθεωρήσεων σύµφωνα µε την εντολή την οποία έχει λάβει από τα αρµόδια όργανα που 
θα ορίσει η υπηρεσία, να ενηµερώνει την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου για το 
αποτέλεσµα τους. 
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Ο ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε καµία επισκευή του οχήµατος πέραν των 
προβλεπόµενων στον πίνακα 2 και η οποία τυχόν προέκυψε µετά από τη διενέργεια των 
προβλεπόµενων ελέγχων ασχέτως των διαπιστώσεων του αν δεν λάβει εντολή από τα 
αρµόδια όργανα. 

Η υπηρεσία δεν υποχρεούται και δεν δεσµεύεται να εκτελέσει τις τυχόν επιπλέον 
εργασίες επισκευής του οχήµατος που πιθανόν να προκύψουν από τους 
προβλεπόµενους ελέγχους του πίνακα 2 στο συνεργείο του αναδόχου που έγιναν οι 
διαπιστώσεις.  

Η διενέργεια των κάθε είδους επεµβάσεων στο όχηµα θα γίνεται σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις που προκύπτουν από τα τεχνικά εγχειρίδια και σχέδια των κατασκευαστών 
των οχηµάτων. 

Ο ανάδοχος θα προσκοµίζει στην υπηρεσία έντυπο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) στο οποίο θα 
απεικονίζεται το αποτέλεσµα των ελέγχων µε επισήµανση στα τυχόν σηµεία τα οποία 
καθιστούν το όχηµα επικίνδυνο προς κυκλοφορία, στα σηµεία που διαπιστώνεται 
προβληµατική λειτουργία εκτός των προδιαγραφών του κατασκευαστή τους για 
µηχανικά µέρη και γενικότερα εξαρτήµατα όπως και για κάθε επικείµενη σοβαρή βλάβη 
ή δυσλειτουργία εξ οιασδήποτε εντοπιζόµενης αιτίας, µε στόχο την πρόληψή της. 

Το έντυπο αυτό θα είναι εις διπλούν έτσι ώστε αντίγραφό του να παραµένει στον 
ανάδοχο. 

Σε κάθε περίπτωση που η υπηρεσία αποφασίζει να µην προβεί σε προτεινόµενη από τον 
ανάδοχο επισκευή µηχανικού µέρους και παραλαµβάνει το όχηµα προς χρήση ο 
ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την µετέπειτα συµπεριφορά του οχήµατος και τα τυχόν 
προβλήµατα που παρουσιαστούν εξαιτίας της λειτουργίας του συγκεκριµένου µηχανικού 
µέρους. 

4.Οι προαναφερόµενες υπηρεσίες συντήρησης των οχηµάτων του πίνακα 2 θα 
διενεργούνται από το τεχνικό προσωπικό του αναδόχου το οποίο θα πρέπει να διαθέτει  
τα κατάλληλα για τον σκοπό αυτό προσόντα, ήτοι την κατά περίπτωση άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος, εµπειρία και εξειδίκευση σε εξοπλισµό και συστήµατα του είδους. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει σε καθηµερινή βάση σύµφωνα µε τις 
ανάγκες που προκύπτουν από τη σχετική σύµβαση το αναγκαίο προσωπικό το οποίο έχει 
δηλωθεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών της τακτικής συντήρησης των οχηµάτων του 
∆ήµου. 

Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εκάστοτε εργασίας 
συντήρησης όπως αυτή προβλέπεται στον πίνακα 2 δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 96 
ώρες από την ειδοποίηση της υπηρεσίας µε την προϋπόθεση της µη εµφάνισης 
απρόβλεπτων βλαβών και προβληµάτων γενικότερα η αποκατάσταση των οποίων απαιτεί 
επιπλέον χρόνο εφόσον η υπηρεσία δώσει εντολή για αυτήν. 

Ο ανάδοχος θα φροντίζει για την αρµονική συνεργασία του προσωπικού της επιχείρησης 
του µε το προσωπικό του ∆ήµου για την διενέργεια των εργασιών τακτικής συντήρησης 
των οχηµάτων του ∆ήµου, είναι δε υποχρεωµένος να δέχεται τον έλεγχο των αρµοδίων 
οργάνων στην επιχείρηση του όποτε αυτά το θεωρούν αναγκαίο. 

5.Προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο της Τεχνικής Αξιολόγησης κάθε προσφοράς, 
κάθε διαγωνιζόµενος, κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς του, είναι 
υποχρεωµένος να συµπεριλάβει, κατ’ ελάχιστο, τις παρακάτω ενότητες. 
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Σηµειώνεται ότι η παράθεση των παρακάτω τεχνικών στοιχείων θα πρέπει να µην 
περιέχει ασάφειες και να είναι κατά το δυνατόν τεκµηριωµένη µε συνοδευτικά έγγραφα, 
βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κλπ. 

Ενότητα Α: Πρόγραµµα Εργασιών για όλους τους συµµετέχοντες. 

Ο συµµετέχων θα αποδέχεται την εκτέλεση του συνόλου των προβλεπόµενων στον 
πίνακα 2 εργασιών κατά περίπτωση µε σχετική υπεύθυνη δήλωση.. 

Ο συµµετέχων θα πρέπει έχει στη διάθεση του το πρόγραµµα εργασιών περιοδικής 
συντήρησης όπως την προτείνει ο κατασκευαστής του κάθε οχήµατος για τα οχήµατα 
για τα οποία συµµετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία, αυτό θα βεβαιώνεται µε υπεύθυνη 
δήλωση, το πρόγραµµα θα είναι διαθέσιµο στην υπηρεσία που θα επιβλέπει τις εργασίες. 

Ενότητα Β: Στοιχεία τεχνικής οργάνωσης για όλους τους συµµετέχοντες. 

Το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής οχηµάτων θα πρέπει να διαθέτει το σύνολο των 
προβλεπόµενων νοµιµοποιητικών εγγράφων για την λειτουργία του (άδεια λειτουργίας 
συνεργείου επισκευής οχηµάτων κατά περίπτωση) αντίγραφο των οποίων θα 
επισυνάπτεται της προσφοράς του συµµετέχοντος. 

Το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής οχηµάτων θα πρέπει να διαθέτει το σύνολο του 
απαραίτητου µηχανολογικού εξοπλισµού και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις προκειµένου 
να εκτελεί έντεχνα και εντός των προδιαγραφών του κατασκευαστή του οχήµατος τις 
προπβλεπόµενες εργασίες µε αποκλειστική ευθύνη του συµµετέχοντος. 

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί στην πράξη από την υπηρεσία εκτέλεση εργασιών 
εκτός των προδιαγραφών του κατασκευαστή λόγω έλλειψης εξοπλισµού η τεχνογνωσίας 
ο προµηθευτής θα κυρήσεται έκπτωτος. 

Για τη διασφάλιση της υπηρεσίας κατά τα στάδια του διαγωνισµού και της ανάθεσης της 
σύµβασης οι συµµετέχοντες θα επισυνάπτουν της προσφοράς τους υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία θα αναφέρουν ότι: «το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής οχηµάτων ή ο 
συµµετέχων, διαθέτει το σύνολο του αναγκαίου µηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού για την εκτέλεση των προβλεποµένων εργασιών συντήρησης 
των οχηµάτων της οµάδας για την οποία υποβάλεται η προσφορά σύµφωνα µε τις 
οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή τους. Το προτεινόµενο συνεργείο 
επισκευής οχηµάτων διαθέτει το αναγκαίο κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για την 
εκτέλεση των προβλεποµένων εργασιών διάγνωσης και συντήρησης των οχηµάτων της 
οµάδας για την οποία υποβάλεται η προσφορά σύµφωνα µε τις οδηγίες και 
προδιαγραφές του κατασκευαστή τους».  

Θα περιγράφεται η πολιτική συνεργασίας µε τρίτους- εφόσον υπάρχει - (συνεργεία, 
αντιπρόσωποι, εταιρίες παροχής τεχνικών υπηρεσιών, προµηθευτές ανταλλακτικών, κα.) 
µε σκοπό την εκτέλεση των εργασιών και ο τρόπος διασφάλισης ότι η συνεργασία θα 
διαρκέσει τουλάχιστον όσο και η σύµβαση παροχής των υπηρεσιών. Σε περίπτωση 
εµπλοκής τρίτων τα παραπάνω στοιχεία θα κατατεθούν και για αυτούς. 

Ενότητα Γ: Εµπειρία συµµετέχοντος, για όλους τους συµµετέχοντες, περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα παρακάτω θέµατα: 
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Σύντοµη περιγραφή υλοποίησης παλαιοτέρων ανάλογων συµβάσεων - µε ιδιωτικούς ή 
δηµόσιους φορείς- (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείµενο, κόστος εργασιών, κα.), καθώς 
και αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών - εφόσον υπάρχουν. 

Αναλυτική αναφορά στη σύνθεση, εµπειρία, εκπαίδευση διαθέσιµου προσωπικού, µε 
έµφαση στο τεχνικό προσωπικό που θα διεκπεραιώσει τις προβλεπόµενες εργασίες. Από 
τα προηγούµενα στοιχεία θα πρέπει να τεκµηριώνεται η επάρκεια και αποδεδειγµένη 
ικανότητα διεκπεραίωσης των υπόψη εργασιών από το προσωπικό που θα διατεθεί για 
το σκοπό αυτό η οποία µπορεί να διαπιστώνεται από βεβαιώσεις παρακολούθησης 
σεµιναρίων επιµόρφωσης σχετικών µε τα συγκεκριµένα οχήµατα του ∆ήµου, 
προϋπηρεσία του προσωπικού στην επισκευή και συντήρηση παρόµοιων οχηµάτων όπως 
και αν αυτή υλοποιήθηκε. 

6.Στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι αντιπρόσωπος ή 
εκπρόσωπος ή και διανοµέας συγκεκριµένου τύπου οχηµάτων ή ανήκει σε επίσηµο 
δίκτυο αντιπροσωπείας ή διανοµής, εταιρείας κατασκευής οχηµάτων στη χώρα και 
διαθέτει συνεργείο επισκευής ιδιόκτητο ή προτείνει εξουσιοδοτηµένα συνεργεία του 
επίσηµου δικτύου της κατασκευάστριας εταιρείας στα οποία ο ίδιος θα αναλαµβάνει να 
συντηρεί τα οχήµατα του ∆ήµου, ή προτείνει ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής 
οχηµάτων στα οποία θα συντηρεί τα οχήµατα του ∆ήµου υπό την επίβλεψή του και 
ευθύνη του, θα καταθέσει τα σχετικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται η ιδιότητά 
του. 

Η προσφορά του θα συνοδεύεται από επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας των 
αντίστοιχων οχηµάτων η οποία θα βεβαιώνει την ιδιότητα του ως επίσηµου 
αντιπρόσωπου, εκπροσώπου ή και διανοµέα ή µέλους επίσηµου δικτύου συντήρησης 
οχηµάτων.Η επιστολή δεν είναι αναγκαία ως αποδεικτικό στοιχείο όταν η ιδιότητα του 
συµµετέχοντος προκύπτει σαφώς από τον επίσηµη ιστοσελίδα του κατασκευαστή του 
εκάστοτε οχήµατος. Στην περίπτωση αυτή της προσφοράς θα επισυνάπτεται υπεύθυνη 
δήλωση του συµµετέχοντος στην οποία θα αναφέρει την ιδιότητα του καθώς και την 
διεύθυνση της ιστοσελίδας η οποία την επιβεβαιώνει. 

Η προσφορά του θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι τα 
χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά είναι τα γνήσια που προτείνει ο κατασκευαστής του 
οχήµατος για το οποίο προορίζονται και ότι διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευµένο κατά 
περίπτωση προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να 
εκτελεί. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται η άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων που θα 
χρησιµοποιηθούν. 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ισχύουν 
κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο ∆ήµος µπορεί να κηρύξει τον προµηθευτή 
έκπτωτο. 

7. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι ανεξάρτητο 
συνεργείο επισκευής οχηµάτων ή νοµικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει συνεργείο ή 
συνεργεία επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων ιδιόκτητα ή συνεργαζόµενα και που σε 
κάθε περίπτωση χρησιµοποιούν τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία απευθύνονται στα 
συγκεκριµένα οχήµατα, θα πρέπει να καταθέσει τα σχετικά έγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνύεται η ιδιότητά του. 
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Η προσφορά του θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του µε την οποία θα δηλώνει 
ότι θα χρησιµοποιεί για την συντήρηση των οχηµάτων για τα οποία καταθέτει προσφορά 
γνήσια ανταλλακτικά. 

Θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο είναι 
εκπαιδευµένο κατάλληλα ώστε να επεµβαίνει στα αντίστοιχα µηχανικά µέρη όπως 
αναλύεται στο παρόν εδάφιο. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις του κατασκευαστή των οχηµάτων ή του 
αντιπρόσωπου του ή του εκπροσώπου του στη χώρα µας, από τις οποίες θα 
αποδεικνύεται ότι το προσωπικό του συµµετέχοντα έχει παρακολουθήσει σχετικά 
σεµινάρια εκµάθησης του προγράµµατος συντήρησης των συγκεκριµένων τύπων 
οχηµάτων για τα οποία καταθέτει προσφορά ώστε να είναι σε θέση να επεµβαίνει στο 
όχηµα σεβόµενο τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του, ενώ ο ∆ήµος δύναται να 
εξετάσει ερχόµενος σε επαφή µε τον κατασκευαστή των οχηµάτων ή τον επίσηµο 
αντιπρόσωπο του στη χώρα, την ισχύ και την επάρκεια των σχετικών βεβαιώσεων. 

Στην περίπτωση που για κάποια από τα οχήµατα για τα οποία καταθέτει προσφορά ο 
συµµετέχων δεν υπάρχουν βεβαιώσεις εκπαίδευσης του προσωπικού του κατά τα 
ανωτέρω οριζόµενα ο συµµετέχων µπορεί να επικαλεστεί σχετική εµπειρία αρκεί αυτή να 
αποδεικνύεται από σχετικές συµβάσεις, τιµολόγια, βιβλία συνεργείου, βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης εργασιών και κάθε άλλο µέσο από το οποίο να προκύπτει η σχετική εµπειρία 
του χρησιµοποιούµενου προσωπικού σε σχέση µε τα οχήµατα για τα οποία καταθέτει 
προσφορά. 

Σε κάθε περίπτωση ο συµµετέχων θα καταθέσει τις σχετικές άδειες εξάσκησης 
επαγγέλµατος του προσωπικού που θα απασχοληθεί στις παρεχόµενες υπηρεσίες. 

Συνοψίζοντας, οι συµµετέχοντες που εµπίπτουν στα οριζόµενα στο παρόν εδάφιο 7, θα 
πρέπει να επισυνάπτουν της προσφοράς τους τουλάχιστον τα ακόλουθα τα οποία 
τεκµηριώνουν την επάρκεια και την ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών: 

• ∆ήλωση στην οποία να αναφέρονται οι εγκαταστάσεις (επωνυµία, διεύθυνση)  
που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών ιδιόκτητες ή δάνειες ή 
συνεργαζόµενες. 

• ∆ήλωση στην οποία να αναφέρονται οι κατά το νόµο υπεύθυνοι των 
προτεινόµενων εγκαταστάσεων. 

• Την άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων που θα χρησιµοποιηθούν η οποία θα 
πρέπει να είναι σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

• ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι: «το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής 
οχηµάτων διαθέτει το σύνολο του αναγκαίου µηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού και ενηµερωµένου στην τελευταία έκδοση λογισµικού 
διάγνωσης για την εκτέλεση των προβλεποµένων εργασιών συντήρησης των 
οχηµάτων της οµάδας για την οχηµάτων για την οποία υποβάλεται η προσφορά 
σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή τους.  

• ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι «το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής 
οχηµάτων διαθέτει το αναγκαίο κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για την 
εκτέλεση των προβλεποµένων εργασιών διάγνωσης και συντήρησης των 
οχηµάτων της οµάδας για την οχηµάτων για την οποία υποβάλεται η προσφορά 
σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή τους» της οποίας 
θα επισυνάπτονται οι σχετικές άδειες άσκησης επαγγέλµατος.  
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• Περιγραφή της πολιτικής συνεργασίας τους µε τρίτους- εφόσον υπάρχει - 
(εµπλεκόµενα συνεργεία, αντιπρόσωποι, εταιρίες παροχής τεχνικών υπηρεσιών, 
προµηθευτές ανταλλακτικών, κλπ κατά περίπτωση) µε σκοπό την εκτέλεση των 
σχετικών εργασιών και ο τρόπος διασφάλισης ότι η συνεργασία θα διαρκέσει 
τουλάχιστον όσο και η προκύπτουσα από τον διαγωνισµό σύµβαση παροχής των 
υπηρεσιών. 

• Περιγραφή υλοποίησης παλαιοτέρων ανάλογων συµβάσεων - µε ιδιωτικούς ή 
δηµόσιους φορείς- (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείµενο, κόστος εργασιών, κα.), 
επισυνάπτοντας και αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών - εφόσον 
υπάρχουν. 

• Τα παραπάνω ζητούµενα στοιχεία θα αναλυθούν και για τους τυχόν τρίτους 
εµπλεκόµενους εφόσον αυτοί υπάρχουν. 

• Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση του συµµετέχοντος, µπορεί να 
επηρεάσει θετικά την τεχνική αξιολόγηση του το οποίο όµως δεν αναιρεί την 
υποχρέωση επισύναψης των προαναφερόµενων στην προσφορά του. 

8.Απορρίπτονται ανταλλακτικά ιµιτασιόν και ανταλλακτικά που δεν είναι σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχηµάτων όπως και 
συνεργεία τα οποία δεν διαθέτουν κατά περίπτωση το κατάλληλα εκπαιδευµένο 
προσωπικό. 

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν τη 
γνησιότητα και καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων ανταλλακτικών καθώς και την 
εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού τους καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ισχύουν 
κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο ∆ήµος µπορεί να κηρύξει τον προµηθευτή 
έκπτωτο. 
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Άρθρο 3 Τεχνικές προδιαγραφές - σύνταξη προσφορών για τα επιβατηγά και 
λοιπά οχήµατα του ∆ήµου, οµάδες: 4-5-6-7-8-9-10-11-12. 

 

1.Τα βασικά στοιχεία αναγνώρισης των επιβατηγών και λοιπών οχηµάτων που διαθέτει ο 
∆ήµος αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα 3: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ & ΛΟΙΠΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  
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15 4 ΚΗΥ 3773 AUDI A.G. 1997 80 AUDI A4 
WAUZZZ60SVA

059321 
1781 

AEB-
057183 

 
ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

239977 

16 5 ΚΗΗ 6524 
FORD WERKE 

AG 
2006 PT2 

WFOTXXTTPT5
C81171 

1753 BHPA 
02660X00
000X0000

0 
DIESEL 91088 

17 6 ΚΗΗ 6522 HONDA 2000 HR-V 
JHMGH2350XS

275883 
1590 

D16W1-
1034466 

 
ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

215697 

18 7 ΚΗΗ 6527 HYUNDAI 2005 
ACCENT - 

LC-CD1-KN-
KMHC 

E4*98714*003
7*11 

1341 G4EA  
ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

 

19 7 ΚΗΥ 9381 HYUNDAI 2003 MATRIX 
KMHPM8FCP20

074088 
1599  

G4E02331
342 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

99262 

20 7 ΚΗΥ 9399 
HYUNDAI 
MOTOR C 

2006 H-1 
NLJWWH7WP5

2034113 
2351 04JS  

ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

0 

21 8 ΚΗΥ 9388 
NISSAN 
EUROPE 

2004 F10SAF 
VNVF10SAF000

03718 
1598 

K4MA7-
021705 

02600X00
000X0000

0 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

85460 

22 9 ΚΗΗ 6520 OPEL 2012 MOVANO 
VN1N9D3L6421

29995 
2404 G9U A6  DIESEL 182230 

23 10 ΚΗΙ 4364 
FUJI HEAVY 
SUBARU 

2007 LEGACY 
JFTBL5LF37G03

3063 
1994 EJ20  

ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

200348 

24 11 ΚΗΙ 4368 SUZUKI 2008 JIMNY B43V 
JSAFJN43V0035

3275 
1328 MJ3A  

ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

58562 

25 11 ΚΗΙ 4367 SUZUKI 1988 
SJ413W 
SAMURAI 

JSA0SJ5100011
6269 

1324 
G13A5457

81 
02380X00
00X0000 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

73225 

26 12 ΚΗΥ 3786 TOYOTA 2000 RAV4 
JT1718SC1000

217171 
1998 

3S-
2703134 

 
ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

276225 

27 12 ΚΗΥ 3790 ΤΟΥΟΤΑ 2000 YARIS 
JTDKV1337031

42155 
998  

ISZ 
0255560 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

184062 

28 13 ΚΝ 8568 
PEUGEOT 

Μοτοποδήλατο 
2012 S1A-SQUAB 

VGAS1A090V00
01452 

50 
FB2-

11229247 
 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

 

29 13 KN 8468 
HONDA 

Μοτοποδήλατο 
2012 DIO 50 AF28-1278104 50 

AF18F-
2564140 

 
ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

 

 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δύνανται να καταθέσουν προσφορά τουλάχιστον για 
το σύνολο των οχηµάτων οποιασδήποτε από τις εννέα οµάδες οχηµάτων του παραπάνω 
πίνακα 3 όχι όµως και για µεµονωµένα οχήµατα που ανήκουν σε αυτές οι οποίες 
συµπεριλαµβάνουν περισσότερα του ενός. 
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Άρα οι συµµετέχοντες δύνανται να αναλάβουν τουλάχιστον το σύνολο των οχηµάτων 
της κάθε οµάδας. 

Τα συνολικά διανυθέντα χιλιόµετρα των οχηµάτων του πίνακα 3 δίνονται ενδεικτικά 
προς γενικότερο προσδιορισµό της υφιστάµενης κατάστασης των αντίστοιχων 
οχηµάτων. 

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν το δικαίωµα προκειµένου να σχηµατίσουν ίδια άποψη για την 
κατάσταση των οχηµάτων, να επισκεφτούν την υπηρεσία µετά από προηγούµενη 
συνεννόηση και να διαπιστώσουν την κατάσταση τους. 

Ενδεικτικά λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα που ισχύουν κατά τη σύνταξη της 
παρούσης τα οποία δεν είναι δεσµευτικά ως προς τη συνήθη χρήση των οχηµάτων, 
υπολογίζεται ότι το χρονικό διάστηµα που θα πρέπει να µεσολαβεί µεταξύ των δύο 
τύπων συντήρησης δεν θα είναι µικρότερο των έξι µηνών. 

2.Οι εργασίες τακτικής συντήρησης των οχηµάτων του πίνακα 3 οµαδοποιούνται σε 2 
κατηγορίες: 

Συντήρηση τύπου Α, µικρό σέρβις  

Συντήρηση τύπου Β, µεγάλο σέρβις 

Περιλαµβάνουν τις εργασίες του πίνακα 4 στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα 
απαραίτητα κατά περίπτωση ανταλλακτικά, λιπαντικά και αναλώσιµα. 

Οµοίως στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της παρούσης οι αναγραφόµενες ανά όχηµα 
τιµές συµπεριλαµβάνουν το σύνολο των απαιτούµενων εργασιών και τα απαραίτητα 
ανταλλακτικά, λιπαντικά και αναλώσιµα που απαιτούνται κατά περίπτωση. 

Η σειρά εκτέλεσης του τύπου συντήρησης ανά όχηµα θα καθοριστεί από τις τρέχουσες 
ανάγκες της υπηρεσίας σε συνδυασµό µε το ιστορικό του κάθε οχήµατος. 

 

Α/Α 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ & 

ΛΟΙΠΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΤΥΠΟΥ Α 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΤΥΠΟΥ Β 

1 
έλεγχος κατάστασης / φθοράς ελαστικών και ενδεχόµενη 
ρύθµιση πίεσης, έλεγχος για ανοµοιόµορφη φθορά, και 
ρεζέρβας 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 
έλεγχος λειτουργίας συστήµατος φωτισµού, προβολείς, 
φλας, αλάρµ, χώρος αποσκευών, χώρος επιβατών, θήκες 
αντικειµένων, πίνακας οργάνων κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 
έλεγχος λειτουργίας συστήµατος υαλοκαθαριστήρων, πλύσης 
τζαµιών, ρύθµιση ψεκαστήρων 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 έλεγχος φθοράς µάκτρων ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 

έλεγχος κατάστασης και φθοράς εµπρός φρένων, υλικά 
τριβής φρένων, καθαρισµός, λίπανση κλπ. έλεγχος 
λειτουργίας συστήµατος αντιµπλοκαρίσµατος τροχών ABS 
κατά περίπτωση. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 

έλεγχος κατάστασης και φθοράς πίσω φρένων, υλικά τριβής, 
διαρροές, καθαρισµός, λίπανση κλπ. έλεγχος λειτουργίας 
συστήµατος αντιµπλοκαρίσµατος τροχών ABS κατά 
περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 
έλεγχος εµπρόσθιας ανάρτησης οχήµατος, ανοχές, 
γεωµετρία, αποσβεστήρες κραδασµών, σύσφιξη, λίπανση 
κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
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8 
έλεγχος οπίσθιας ανάρτησης οχήµατος, ανοχές, γεωµετρία, 
αποσβεστήρες κραδασµών, σύσφιξη, λίπανση. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

9 
έλεγχος συστήµατος διεύθυνσης, ανοχές, διαρροές, 
γεωµετρία, λίπανση 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

10 
έλεγχος και λίπανση κεντρικού άξονα µετάδοσης κίνησης 
κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

11 έλεγχος φούσκες ηµιαξονίων για βλάβη και λίπανση ΝΑΙ ΝΑΙ 

12 έλεγχος ρουλεµάν τροχών, λίπανση ΝΑΙ ΝΑΙ 

13 
έλεγχος κατάστασης και ακεραιότητας: αµάξωµα περιµετρικά 
και οροφή, κάτω µέρος αµαξώµατος, σκληρά και µαλακά 
µέρη σωληνώσεων, σινεµπλόκ κλπ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

14 
έλεγχος κατάστασης κλειδαριών, καθαρισµός και λίπανση 
µηχανισµών εκτός κλειδαριάς κινητήρα 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

15 έλεγχος ιµάντων κίνησης βοηθητικών συστηµάτων ΝΑΙ ΝΑΙ 

16 
έλεγχος τεντώµατος ιµάντων κίνησης βοηθητικών 
συστηµάτων  

ΝΑΙ ΝΑΙ 

17 έλεγχος και πιθανή ρύθµιση πεντάλ συµπλέκτη ΝΑΙ ΝΑΙ 

18 έλεγχος και ρύθµιση διαδροµής καστάνιας χειρόφρενου ΝΑΙ ΝΑΙ 

19 
έλεγχος σωλήνα λαδιού αντλίας κενού για διαρροές και 
βλάβες κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

20 έλεγχος συστήµατος εισαγωγής αέρα κινητήρα ΝΑΙ ΝΑΙ 

21 
έλεγχος τουρµπίνας, έλεγχος σωλήνα λαδιού τουρµπίνας 
(όπου υπάρχει) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

22 έλεγχος βαλβίδας EGR (πετρελαιοκίνητα) ΝΑΙ ΝΑΙ 

23 ακουστικός έλεγχος διάκενων βαλβίδων ΝΑΙ ΝΑΙ 

24 έλεγχος διάκενων βαλβίδων και ρύθµιση κατά περίπτωση  ΝΑΙ 

25 έλεγχος εκποµπής καυσαερίων ΝΑΙ ΝΑΙ 

26 έλεγχος συστήµατος αναθυµιάσεων κινητήρα ΝΑΙ ΝΑΙ 

27 
έλεγχος συστήµατος ψύξης κινητήρα, εναλλάκτης, αντλία, 
κολάρα, διαρροές κλπ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

28 
έλεγχος και αποκατάσταση στάθµης υγρών, ψυκτικού 
κινητήρα, φρένων, υαλοκαθαριστήρων, µπαταρίας, τιµονιού 
κλπ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

29 
έλεγχος λειτουργίας συστηµάτων ελέγχου κινητήρα µέσω 
πρίζας διάγνωσης 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

30 έλεγχος συστήµατος θέρµανσης καµπίνας επιβατών ΝΑΙ ΝΑΙ 

17PROC005837857 2017-02-23



Σελίδα 43 από 155 

31 
έλεγχος και συντήρηση συστήµατος ψύξης καµπίνας 
επιβατών (αν υπάρχει) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

32 έλεγχος συστήµατος εξάτµισης κινητήρα, έλεγχος βάσεων. ΝΑΙ ΝΑΙ 

33 έλεγχος συστήµατος ανάφλεξης κινητήρα ΝΑΙ ΝΑΙ 

34 έλεγχος καλωδίων ανάφλεξης κινητήρα (βενζινοκίνητα) ΝΑΙ ΝΑΙ 

35 έλεγχος διανοµέα (βενζινοκίνητα) ΝΑΙ ΝΑΙ 

36 
έλεγχος κυκλώµατος καυσίµου για ύπαρξη νερού, 
καθαρισµός. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

37 
έλεγχος κυκλώµατος καυσίµου για ανάπτυξη 
µικροοργανισµών, καθαρισµός (πετρελαιοκίνητα) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

38 έλεγχος βάσεων κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων ΝΑΙ ΝΑΙ 

39 αντικατάσταση σπινθιριστών (βενζινοκίνητα)  ΝΑΙ 

40 αντικατάσταση φίλτρου αέρα  ΝΑΙ 

41 αντικατάσταση φίλτρου κλιµατιστικού  ΝΑΙ 

42 αντικατάσταση λιπαντικού κινητήρα ΝΑΙ ΝΑΙ 

43 Αντικατάσταση φίλτρου λιπαντικού κινητήρα ΝΑΙ ΝΑΙ 

44 
αντικατάσταση λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων και 
βοηθητικού κατά περίπτωση 

 ΝΑΙ 

45 
έλεγχος λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων και βοηθητικού κατά 
περίπτωση 

ΝΑΙ  

46 αντικατάσταση λιπαντικού διαφορικού κατά περίπτωση  ΝΑΙ 

47 έλεγχος λιπαντικού διαφορικού ΝΑΙ  

48 αντικατάσταση φίλτρου καυσίµου.  ΝΑΙ 

49 αντικατάσταση υγρών φρένων και συστήµατος διεύθυνσης  ΝΑΙ 

50 έλεγχος υγρών φρένων και συστήµατος διεύθυνσης ΝΑΙ  

51 
έλεγχος απόδοσης κινητήρα, µετάδοσης, αξόνων, φρένων, 
οργάνων ελέγχου, συστήµατος  θέρµανσης και κλιµατισµού 
µε δοκιµή στο δρόµο 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Οι εργασίες που απεικονίζονται στον πίνακα 4 είναι οι ελάχιστες υποχρεωτικές που θα 
εκτελούνται κατά περίπτωση. 

Σε κάθε περίπτωση που για συγκεκριµένο όχηµα προβλέπεται από τον κατασκευαστή 
του για την συγκεκριµένη χρονική στιγµή και κάποιος επιπλέον έλεγχος αυτός θα γίνεται 
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χωρίς επιπλέον χρέωση, στην περίπτωση που στον παραπάνω πίνακα προβλέπονται 
εργασίες οι οποίες δεν υφίστανται για κάποιο όχηµα αυτές δεν θα γίνονται. 

Η υπηρεσία προϋπολογίζει βάση της χρήσης των οχηµάτων που συµπεριλαµβάνονται 
στο παρόν άρθρο 3 µια συντήρηση τύπου Α και µια συντήρηση τύπου Β ετησίως βάση 
της χρήσης των συγκεκριµένων οχηµάτων. 

Η υπηρεσία δεν δεσµεύεται για την υποχρεωτική από µέρους της εκτέλεση του συνόλου 
της προγραµµατισµένης συντήρησης των οχηµάτων του άρθρου 3 όπως αυτή 
απεικονίζεται στον πίνακα 4 όπως επίσης δεν δεσµεύεται για την εκτέλεση των εργασιών 
συντήρησης για το σύνολο των οχηµάτων του πίνακα 3. 

3.Η συντήρηση των οχηµάτων του άρθρου 3 θα γίνει βάση της πραγµατικής τους 
χρήσης εντός του έτους 2017 και σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας οι οποίες 
καθορίζονται από την υπηρεσία. 

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να δέχεται το όχηµα στο συνεργείο του για 
την εκτέλεση των προβλεπόµενων εργασιών εντός µέγιστου χρονικού διαστήµατος 48 
ωρών από την ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κάθε φορά που ένα όχηµα από αυτά που 
συµπεριλαµβάνονται στο παρόν άρθρο επισκέπτεται το συνεργείο του, αφού προβεί στο 
σύνολο των προβλεπόµενων στον πίνακα 4 του παρόντος άρθρου ελέγχων και 
επιθεωρήσεων σύµφωνα µε την εντολή την οποία έχει λάβει από τα αρµόδια όργανα που 
θα ορίσει η υπηρεσία, να ενηµερώνει την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου για το 
αποτέλεσµα τους. 

Ο ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε καµία επισκευή του οχήµατος πέραν των 
προβλεπόµενων στον πίνακα 4 και η οποία τυχόν προέκυψε µετά από τη διενέργεια των 
προβλεπόµενων ελέγχων ασχέτως των διαπιστώσεων του αν δεν λάβει εντολή από τα 
αρµόδια όργανα. 

Η υπηρεσία δεν υποχρεούται και δεν δεσµεύεται να εκτελέσει τις τυχόν επιπλέον 
εργασίες επισκευής του οχήµατος που πιθανόν να προκύψουν από τους 
προβλεπόµενους ελέγχους του πίνακα 4 στο συνεργείο του αναδόχου που έγιναν οι 
διαπιστώσεις.  

Η διενέργεια των κάθε είδους επεµβάσεων στο όχηµα θα γίνεται σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις που προκύπτουν από τα τεχνικά εγχειρίδια και σχέδια των κατασκευαστών 
των οχηµάτων. 

Ο ανάδοχος θα προσκοµίζει στην υπηρεσία έντυπο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) στο οποίο θα 
απεικονίζεται το αποτέλεσµα των ελέγχων µε επισήµανση στα τυχόν σηµεία τα οποία 
καθιστούν το όχηµα επικίνδυνο προς κυκλοφορία, στα σηµεία που διαπιστώνεται 
προβληµατική λειτουργία εκτός των προδιαγραφών του κατασκευαστή τους για 
µηχανικά µέρη και γενικότερα εξαρτήµατα όπως και για κάθε επικείµενη σοβαρή βλάβη 
ή δυσλειτουργία εξ οιασδήποτε εντοπιζόµενης αιτίας, µε στόχο την πρόληψή της. 

Το έντυπο αυτό θα είναι εις διπλούν έτσι ώστε αντίγραφό του να παραµένει στον 
ανάδοχο. 

Σε κάθε περίπτωση που η υπηρεσία αποφασίζει να µην προβεί σε προτεινόµενη από τον 
ανάδοχο επισκευή µηχανικού µέρους και παραλαµβάνει το όχηµα προς χρήση ο 
ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την µετέπειτα συµπεριφορά του οχήµατος και τα τυχόν 
προβλήµατα που παρουσιαστούν εξαιτίας της λειτουργίας του συγκεκριµένου µηχανικού 
µέρους. 
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4.Οι προαναφερόµενες υπηρεσίες συντήρησης των οχηµάτων του πίνακα 4 θα 
διενεργούνται από το τεχνικό προσωπικό του αναδόχου το οποίο θα πρέπει να διαθέτει  
τα κατάλληλα για τον σκοπό αυτό προσόντα, ήτοι την κατά περίπτωση άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος, εµπειρία και εξειδίκευση σε εξοπλισµό και συστήµατα του είδους. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει σε καθηµερινή βάση σύµφωνα µε τις 
ανάγκες που προκύπτουν από τη σχετική σύµβαση το αναγκαίο προσωπικό το οποίο έχει 
δηλωθεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών της τακτικής συντήρησης των οχηµάτων του 
∆ήµου. 

Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εκάστοτε εργασίας 
συντήρησης όπως αυτή προβλέπεται στον πίνακα 4 δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 96 
ώρες από την ειδοποίηση της υπηρεσίας µε την προϋπόθεση της µη εµφάνισης 
απρόβλεπτων βλαβών και προβληµάτων γενικότερα η αποκατάσταση των οποίων απαιτεί 
επιπλέον χρόνο εφόσον η υπηρεσία δώσει εντολή για αυτήν. 

Ο ανάδοχος θα φροντίζει για την αρµονική συνεργασία του προσωπικού της επιχείρησης 
του µε το προσωπικό του ∆ήµου για την διενέργεια των εργασιών τακτικής συντήρησης 
των οχηµάτων του ∆ήµου, είναι δε υποχρεωµένος να δέχεται τον έλεγχο των αρµοδίων 
οργάνων στην επιχείρηση του όποτε αυτά το θεωρούν αναγκαίο. 

5.Προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο της Τεχνικής Αξιολόγησης κάθε προσφοράς, 
κάθε διαγωνιζόµενος, κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς του, είναι 
υποχρεωµένος να συµπεριλάβει, κατ’ ελάχιστο, τις παρακάτω ενότητες. 

Σηµειώνεται ότι η παράθεση των παρακάτω τεχνικών στοιχείων θα πρέπει να µην 
περιέχει ασάφειες και να είναι κατά το δυνατόν τεκµηριωµένη µε συνοδευτικά έγγραφα, 
βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κλπ. 

Ενότητα Α: Πρόγραµµα Εργασιών για όλους τους συµµετέχοντες. 

Ο συµµετέχων θα αποδέχεται την εκτέλεση του συνόλου των προβλεπόµενων στον 
πίνακα 4 εργασιών κατά περίπτωση µε σχετική υπεύθυνη δήλωση.. 

Ο συµµετέχων θα πρέπει έχει στη διάθεση του το πρόγραµµα εργασιών περιοδικής 
συντήρησης όπως την προτείνει ο κατασκευαστής του κάθε οχήµατος για τα οχήµατα 
για τα οποία συµµετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία, αυτό θα βεβαιώνεται µε υπεύθυνη 
δήλωση, το πρόγραµµα θα είναι διαθέσιµο στην υπηρεσία που θα επιβλέπει τις 
εργασίες.. 

Ενότητα Β: Στοιχεία τεχνικής οργάνωσης για όλους τους  

Το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής οχηµάτων θα πρέπει να διαθέτει το σύνολο των 
προβλεπόµενων νοµιµοποιητικών εγγράφων για την λειτουργία του (άδεια λειτουργίας 
συνεργείου επισκευής οχηµάτων κατά περίπτωση) αντίγραφο των οποίων θα 
επισυνάπτεται της προσφοράς του συµµετέχοντος. 

Το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής οχηµάτων θα πρέπει να διαθέτει το σύνολο του 
απαραίτητου µηχανολογικού εξοπλισµού και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις προκειµένου 
να εκτελεί έντεχνα και εντός των προδιαγραφών του κατασκευαστή του οχήµατος τις 
προπβλεπόµενες εργασίες µε αποκλειστική ευθύνη του συµµετέχοντος. 
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Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί στην πράξη από την υπηρεσία εκτέλεση εργασιών 
εκτός των προδιαγραφών του κατασκευαστή λόγω έλλειψης εξοπλισµού η τεχνογνωσίας 
ο προµηθευτής θα κυρήσεται έκπτωτος. 

Για τη διασφάλιση της υπηρεσίας κατά τα στάδια του διαγωνισµού και της ανάθεσης της 
σύµβασης οι συµµετέχοντες θα επισυνάπτουν της προσφοράς τους υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία θα αναφέρουν ότι: «το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής οχηµάτων ή ο 
συµµετέχων, διαθέτει το σύνολο του αναγκαίου µηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού για την εκτέλεση των προβλεποµένων εργασιών συντήρησης 
των οχηµάτων της οµάδας για την οποία υποβάλεται η προσφορά σύµφωνα µε τις 
οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή τους. Το προτεινόµενο συνεργείο 
επισκευής οχηµάτων διαθέτει το αναγκαίο κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για την 
εκτέλεση των προβλεποµένων εργασιών διάγνωσης και συντήρησης των οχηµάτων της 
οµάδας για την οποία υποβάλεται η προσφορά σύµφωνα µε τις οδηγίες και 
προδιαγραφές του κατασκευαστή τους».  

Θα περιγράφεται η πολιτική συνεργασίας µε τρίτους- εφόσον υπάρχει - (συνεργεία, 
αντιπρόσωποι, εταιρίες παροχής τεχνικών υπηρεσιών, προµηθευτές ανταλλακτικών, κα.) 
µε σκοπό την εκτέλεση των εργασιών και ο τρόπος διασφάλισης ότι η συνεργασία θα 
διαρκέσει τουλάχιστον όσο και η σύµβαση παροχής των υπηρεσιών. Σε περίπτωση 
εµπλοκής τρίτων τα παραπάνω στοιχεία θα κατατεθούν και για αυτούς. 

Ενότητα Γ: Εµπειρία συµµετέχοντος, για όλους τους συµµετέχοντες, περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα παρακάτω θέµατα: 

Σύντοµη περιγραφή υλοποίησης παλαιοτέρων ανάλογων συµβάσεων - µε ιδιωτικούς ή 
δηµόσιους φορείς- (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείµενο, κόστος εργασιών, κα.), καθώς 
και αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών - εφόσον υπάρχουν. 

Αναλυτική αναφορά στη σύνθεση, εµπειρία, εκπαίδευση διαθέσιµου προσωπικού, µε 
έµφαση στο τεχνικό προσωπικό που θα διεκπεραιώσει τις προβλεπόµενες εργασίες. Από 
τα προηγούµενα στοιχεία θα πρέπει να τεκµηριώνεται η επάρκεια και αποδεδειγµένη 
ικανότητα διεκπεραίωσης των υπόψη εργασιών από το προσωπικό που θα διατεθεί για 
το σκοπό αυτό η οποία µπορεί να διαπιστώνεται από βεβαιώσεις παρακολούθησης 
σεµιναρίων επιµόρφωσης σχετικών µε τα συγκεκριµένα οχήµατα του ∆ήµου, 
προϋπηρεσία του προσωπικού στην επισκευή και συντήρηση παρόµοιων οχηµάτων όπως 
και αν αυτή υλοποιήθηκε. 

6.Στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι αντιπρόσωπος ή 
εκπρόσωπος ή και διανοµέας συγκεκριµένου τύπου οχηµάτων ή ανήκει σε επίσηµο 
δίκτυο αντιπροσωπείας ή διανοµής, εταιρείας κατασκευής οχηµάτων στη χώρα και 
διαθέτει συνεργείο επισκευής ιδιόκτητο ή προτείνει εξουσιοδοτηµένα συνεργεία του 
επίσηµου δικτύου της κατασκευάστριας εταιρείας στα οποία ο ίδιος θα αναλαµβάνει να 
συντηρεί τα οχήµατα του ∆ήµου, ή προτείνει ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής 
οχηµάτων στα οποία θα συντηρεί τα οχήµατα του ∆ήµου υπό την επίβλεψή του και 
ευθύνη του, θα καταθέσει τα σχετικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται η ιδιότητά 
του. 

Η προσφορά του θα συνοδεύεται από επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας των 
αντίστοιχων οχηµάτων η οποία θα βεβαιώνει την ιδιότητα του ως επίσηµου 
αντιπρόσωπου, εκπροσώπου ή και διανοµέα ή µέλους επίσηµου δικτύου συντήρησης 
οχηµάτων.Η επιστολή δεν είναι αναγκαία ως αποδεικτικό στοιχείο όταν η ιδιότητα του 
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συµµετέχοντος προκύπτει σαφώς από τον επίσηµη ιστοσελίδα του κατασκευαστή του 
εκάστοτε οχήµατος. Στην περίπτωση αυτή της προσφοράς θα επισυνάπτεται υπεύθυνη 
δήλωση του συµµετέχοντος στην οποία θα αναφέρει την ιδιότητα του καθώς και την 
διεύθυνση της ιστοσελίδας η οποία την επιβεβαιώνει. 

Η προσφορά του θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι τα 
χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά είναι τα γνήσια που προτείνει ο κατασκευαστής του 
οχήµατος για το οποίο προορίζονται και ότι διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευµένο κατά 
περίπτωση προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να 
εκτελεί. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται η άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων που θα 
χρησιµοποιηθούν. 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ισχύουν 
κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο ∆ήµος µπορεί να κηρύξει τον προµηθευτή 
έκπτωτο. 

7. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι ανεξάρτητο 
συνεργείο επισκευής οχηµάτων ή νοµικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει συνεργείο ή 
συνεργεία επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων ιδιόκτητα ή συνεργαζόµενα και που σε 
κάθε περίπτωση χρησιµοποιούν τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία απευθύνονται στα 
συγκεκριµένα οχήµατα, θα πρέπει να καταθέσει τα σχετικά έγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνύεται η ιδιότητά του. 

Η προσφορά του θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του µε την οποία θα δηλώνει 
ότι θα χρησιµοποιεί για την συντήρηση των οχηµάτων για τα οποία καταθέτει προσφορά 
γνήσια ανταλλακτικά. 

Θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο είναι 
εκπαιδευµένο κατάλληλα ώστε να επεµβαίνει στα αντίστοιχα µηχανικά µέρη. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις του κατασκευαστή των οχηµάτων ή του 
αντιπρόσωπου του ή του εκπροσώπου του στη χώρα µας, από τις οποίες θα 
αποδεικνύεται ότι το προσωπικό του συµµετέχοντα έχει παρακολουθήσει σχετικά 
σεµινάρια εκµάθησης του προγράµµατος συντήρησης των συγκεκριµένων τύπων 
οχηµάτων για τα οποία καταθέτει προσφορά ώστε να είναι σε θέση να επεµβαίνει στο 
όχηµα σεβόµενο τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του, ενώ ο ∆ήµος δύναται να 
εξετάσει ερχόµενος σε επαφή µε τον κατασκευαστή των οχηµάτων ή τον επίσηµο 
αντιπρόσωπο του στη χώρα, την ισχύ και την επάρκεια των σχετικών βεβαιώσεων. 

Στην περίπτωση που για κάποια από τα οχήµατα για τα οποία καταθέτει προσφορά ο 
συµµετέχων δεν υπάρχουν βεβαιώσεις εκπαίδευσης του προσωπικού του κατά τα 
ανωτέρω οριζόµενα ο συµµετέχων µπορεί να επικαλεστεί σχετική εµπειρία αρκεί αυτή να 
αποδεικνύεται από σχετικές συµβάσεις, τιµολόγια, βιβλία συνεργείου, βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης εργασιών και κάθε άλλο µέσο από το οποίο να προκύπτει η σχετική εµπειρία 
του χρησιµοποιούµενου προσωπικού σε σχέση µε τα οχήµατα για τα οποία καταθέτει 
προσφορά. 

Σε κάθε περίπτωση ο συµµετέχων θα καταθέσει τις σχετικές άδειες εξάσκησης 
επαγγέλµατος του προσωπικού που θα απασχοληθεί στις παρεχόµενες υπηρεσίες. 
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Συνοψίζοντας, οι συµµετέχοντες που εµπίπτουν στα οριζόµενα στο παρόν εδάφιο 7, θα 
πρέπει να επισυνάπτουν της προσφοράς τους τουλάχιστον τα ακόλουθα τα οποία 
τεκµηριώνουν την επάρκεια και την ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών: 

• ∆ήλωση στην οποία να αναφέρονται οι εγκαταστάσεις (επωνυµία, διεύθυνση)  
που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών ιδιόκτητες ή δάνειες ή 
συνεργαζόµενες. 

• ∆ήλωση στην οποία να αναφέρονται οι κατά το νόµο υπεύθυνοι των 
προτεινόµενων εγκαταστάσεων. 

• Την άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων που θα χρησιµοποιηθούν η οποία θα 
πρέπει να είναι σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

• ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι: «το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής 
οχηµάτων διαθέτει το σύνολο του αναγκαίου µηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού και ενηµερωµνένου στην τελευταία έκδοση λογισµικού 
διάγνωσης για την εκτέλεση των προβλεποµένων εργασιών συντήρησης των 
οχηµάτων της οµάδας για την οχηµάτων για την οποία υποβάλεται η προσφορά 
σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή τους.  

• ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι «το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής 
οχηµάτων διαθέτει το αναγκαίο κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για την 
εκτέλεση των προβλεποµένων εργασιών διάγνωσης και συντήρησης των 
οχηµάτων της οµάδας για την οχηµάτων για την οποία υποβάλεται η προσφορά 
σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή τους» της οποίας 
θα επισυνάπτονται οι σχετικές άδειες άσκησης επαγγέλµατος.  

• Περιγραφή της πολιτικής συνεργασίας τους µε τρίτους- εφόσον υπάρχει - 
(εµπλεκόµενα συνεργεία, αντιπρόσωποι, εταιρίες παροχής τεχνικών υπηρεσιών, 
προµηθευτές ανταλλακτικών, κλπ κατά περίπτωση) µε σκοπό την εκτέλεση των 
σχετικών εργασιών και ο τρόπος διασφάλισης ότι η συνεργασία θα διαρκέσει 
τουλάχιστον όσο και η προκύπτουσα από τον διαγωνισµό σύµβαση παροχής των 
υπηρεσιών. 

• Περιγραφή υλοποίησης παλαιοτέρων ανάλογων συµβάσεων - µε ιδιωτικούς ή 
δηµόσιους φορείς- (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείµενο, κόστος εργασιών, κα.), 
επισυνάπτοντας και αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών - εφόσον 
υπάρχουν. 

• Τα παραπάνω ζητούµενα στοιχεία θα αναλυθούν και για τους τυχόν τρίτους 
εµπλεκόµενους εφόσον αυτοί υπάρχουν. 

• Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση του συµµετέχοντος, µπορεί να 
επηρεάσει θετικά την τεχνική αξιολόγηση του το οποίο όµως δεν αναιρεί την 
υποχρέωση επισύναψης των προαναφερόµενων στην προσφορά του. 

8.Απορρίπτονται ανταλλακτικά ιµιτασιόν και ανταλλακτικά που δεν είναι σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχηµάτων όπως και 
συνεργεία τα οποία δεν διαθέτουν κατά περίπτωση το κατάλληλα εκπαιδευµένο 
προσωπικό.Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να 
αποδείξουν τη γνησιότητα και καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων ανταλλακτικών 
καθώς και την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού τους καθόλη τη διάρκεια της 
σύµβασης.Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύµβασης 
να ισχύουν κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο ∆ήµος µπορεί να κηρύξει τον 
προµηθευτή έκπτωτο. 

Άρθρο 4 Τεχνικές προδιαγραφές - σύνταξη προσφορών για τα ΜΕ - φορτωτές 
του ∆ήµου, οµάδες: 14-15-16-17-18-19-20-21 
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1.Τα βασικά στοιχεία αναγνώρισης των ΜΕ και Φορτωτών που διαθέτει ο ∆ήµος 
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα 5: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΦΟΡΤΩΤΕΣ  
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30 14 ΜΕ 34448 Φορτωτής BOBCAT 1986 743 27579 KUBOTA V1702 27579 -  

31 15 ΜΕ 34505 
Εκσκαφέας – 
Φορτωτής 

CASE 2000 580LLE 
CGG01696

30 
CASE 4T390 21401619 - 6633 

32 16 ΜΕ 63016 
Εκσκαφέας - 
Φορτωτής 

CATERPILLA
R 

2001 938G 
CAT0938G
K6WS0332

4 

CATERPILLA
R 

3126 DITA 6JK10355 EURO1  

33 17 ΜΕ 6465 Ισοπεδωτής FAUN FRSCH 1985 F155 3232906 DEUTZ  6710423 -  

34 18 ΜΕ 29478 
Εκσκαφέας – 
Φορτωτής 

JCB 1990 
3D-4 

TURBO 
356887/P PERKINS T4 236 544615-U - 2229 

35 18 ΜΕ 93883 
Εκσκαφέας-
φορτωτής 

JCB 2008 3CX4T 
JCB3CX4TC
81345030 

JCB TC-68 
SD320/40
125U2047

608 
EURO3 3350 

36 18 ΜΕ 114330 
Οδοστρωτήρ

ας 
JCB 

VIBROMAX 
2008 

VMT 
160-100 

JCB170105
4 

KUBOTA 
01005-
ES01 

7W3388 <18KW  

37 19 ΜΕ 82614 
Φορτωτής 

Ερπυστριοφό
ρος 

JOHN DEERE 1987 555A 210820L 
JOHN DEERE 

/ MCF 

4239T-01 
/ S7020-
10100 

262454C
D/12M138

957 
- 0 

38 20 ΜΕ 34485 
Εκσκαφέας - 
Φορτωτής 

KOMATSU 1999 
WB93R-

2 
FKI 

93F21159 
KOMATSU 

S4D106-
1FA 

1806 - 0 

39 20 ΜΕ 93856 
Εκσκαφέας - 
Φορτωτής 

KOMATSU 1999 
WB93R-

2 
FKI 

93F21360 
KOMATSU 

S4D106-
1FA 

1396 - 9337 

40 20 ΜΕ 34488 
Εκσκαφέας – 
Φορτωτής 

KOMATSU 1999 
WB93R-

2 
93F21223 KOMATSU 

S4D106-
1FA 

2170 - 11456 

41 21 ΜΕ 63017 Ισοπεδωτής VOLVO 2001 G710 33762 CUMMINS 6B5.9 46162946 EURO1 9554 

 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δύνανται να καταθέσουν προσφορά τουλάχιστον για 
το σύνολο των µηχανηµάτων έργου οποιασδήποτε από τις οκτώ οµάδες µηχανηµάτων 
έργου του παραπάνω πίνακα 5 όχι όµως και για µεµονωµένα µηχανήµατα έργου που 
ανήκουν σε αυτές οι οποίες συµπεριλαµβάνουν περισσότερα του ενός. 

Άρα οι συµµετέχοντες δύνανται να αναλάβουν τουλάχιστον το σύνολο των 
µηχανηµάτων έργου της κάθε οµάδας. 

Οι συνολικές ώρες λειτουργίας όπως αναγράφονται στα ωρόµετρα των µηχανηµάτων 
του πίνακα 5 δίνονται ενδεικτικά προς γενικότερο προσδιορισµό της υφιστάµενης 
κατάστασης τους. 

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ωρόµετρο δεν λειτουργεί ή δεν υπάρχει, θα 
πρέπει να αντικατασταθεί ή τοποθετηθεί από τον ανάδοχο χωρίς επιβάρυνση του ∆ήµου. 

17PROC005837857 2017-02-23



Σελίδα 50 από 155 

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν το δικαίωµα προκειµένου να σχηµατίσουν ίδια άποψη για την 
κατάσταση των µηχανηµάτων έργου να επισκεφτούν την υπηρεσία µετά από 
προηγούµενη συνεννόηση και να διαπιστώσουν την κατάσταση τους. 

 

2.Οι εργασίες τακτικής συντήρησης των µηχανηµάτων έργου του πίνακα 5 
οµαδοποιούνται σε 3 κατηγορίες: 

Συντήρηση 50 ωρών λειτουργίας η οποία επαναλαµβάνεται κάθε φορά που το µηχάνηµα 
συµπληρώσει 50 ώρες λειτουργίας από την προηγούµενη παρόµοια συντήρηση. 

Συντήρηση 250 ωρών λειτουργίας η οποία επαναλαµβάνεται κάθε φορά που το 
µηχάνηµα συµπληρώσει 250 ώρες λειτουργίας από την προηγούµενη παρόµοια 
συντήρηση. 

Συντήρηση 500 ωρών λειτουργίας η οποία επαναλαµβάνεται κάθε φορά που το 
µηχάνηµα συµπληρώσει 500 ώρες λειτουργίας από την προηγούµενη παρόµοια 
συντήρηση. 

Στην περίπτωση που συµπίπτουν περισσότερα του ενός είδους συντήρησης υπερισχύει 
αυτή που προβλέπεται για τις περισσότερες ώρες λειτουργίας. 

Η σειρά εκτέλεσης του είδους συντήρησης ανά όχηµα θα καθοριστεί από τις τρέχουσες 
ανάγκες της υπηρεσίας σε συνδυασµό µε το ιστορικό του κάθε οχήµατος. 

Περιλαµβάνουν τις εργασίες του πίνακα 6 στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα 
απαραίτητα κατά περίπτωση ανταλλακτικά, λιπαντικά και αναλώσιµα. 

Οµοίως στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της παρούσης οι αναγραφόµενες ανά µηχάνηµα 
έργου τιµές συµπεριλαµβάνουν το σύνολο των απαιτούµενων εργασιών και τα 
απαραίτητα ανταλλακτικά, λιπαντικά και αναλώσιµα που απαιτούνται κατά περίπτωση. 

 

Α/Α 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ 

ΦΟΡΤΩΤΕΣ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

50Ω 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

250Ω 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

500Ω 

1 
έλεγχος κατάστασης  / φθοράς ελαστικών - 
ερπυστριών κατά περίπτωση και ενδεχόµενη ρύθµιση 
πίεσης, έλεγχος για ανοµοιόµορφη φθορά 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 

έλεγχος λειτουργίας συστήµατος φωτισµού, 
προβολείς, φλας, αλάρµ, προβολείς εργασίας, φάροι, 
χώρος χειριστή, όργανα ελέγχου µηχανήµατος, 
ωρόµετρο. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 
έλεγχος λειτουργίας συστήµατος υαλοκαθαριστήρων, 
πλύσης τζαµιών, ρύθµιση ψεκαστήρων κατά 
περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 έλεγχος φθοράς µάκτρων κατά περίπτωση ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 
έλεγχος κατάστασης και φθοράς συστήµατος πέδησης 
και στάσης καθαρισµός, λίπανση κλπ. κατά 
περίπτωση. 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 έλεγχος αξόνων µετάδοσης κατά περίπτωση ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 
καθαρισµός µαγνητικών φίλτρων λιπαντικού αξόνων, 
διαφορικών κλπ κατά περίπτωση 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

8 
αντικατάσταση µαγνητικών φίλτρων λιπαντικού 
αξόνων, διαφορικών κλπ κατά περίπτωση 

    ΝΑΙ 
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9 
έλεγχος συστήµατος διεύθυνσης, ανοχές, διαρροές, 
γεωµετρία, 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

10 έλεγχος συστήµατος µετάδοσης κίνησης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

11 
έλεγχος κατάστασης και ακεραιότητας περιµετρικά, 
οροφή, κάτω µέρος µηχανήµατος 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

12 
έλεγχος κατάστασης κλειδαριών, καθαρισµός και 
λίπανση µηχανισµών εκτός κλειδαριάς κινητήρα 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

13 
έλεγχος εµπρόσθιου κουβά και τσάπας, έλεγχος 
µαχαιριών, σφυριών και γενικότερα παρελκόµενων 
µηχανήµατος κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

14 
έλεγχος συστήµατος εκτέλεσης έργου, µπράτσα, 
µπούµα, υδραυλικά κλπ παρελκόµενα κατά 
περίπτωση. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

15 
έλεγχος τυχόν παρελκοµένων συστηµάτων εκτέλεσης 
έργου 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

16 
έλεγχος συστήµατος σταθεροποίησης µηχανήµατος 
κατά την εργασία (ποδαρικά κλπ) κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

17 έλεγχος στάθµης ψυκτικού υγρού κινητήρα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

18 αντικατάσταση ψυκτικού υγρού κινητήρα     ΝΑΙ 

19 
έλεγχος φίλτρου υγρού ψύξης κινητήρα κατά 
περίπτωση 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

20 
αντικατάσταση φίλτρου υγρού ψύξης κινητήρα κατά 
περίπτωση 

    ΝΑΙ 

21 
έλεγχος - καθαρισµός φίλτρου - φίλτρων αέρα 
κινητήρα κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

22 
αντικατάσταση φίλτρου - φίλτρων αέρα κινητήρα κατά 
περίπτωση 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

23 έλεγχος στάθµης λιπαντικού κινητήρα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

24 αντικατάσταση λιπαντικού κινητήρα   ΝΑΙ ΝΑΙ 

25 αντικατάσταση φίλτρου - φίλτρων λιπαντικού κινητήρα   ΝΑΙ ΝΑΙ 

26 
έλεγχος στάθµης υγρού υδραυλικού συστήµατος 
µετάδοσης κίνησης µηχανήµατος 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

27 
αντικατάσταση υγρού υδραυλικού συστήµατος 
µετάδοσης κίνησης µηχανήµατος κατά περίπτωση 

    ΝΑΙ 

28 
αντικατάσταση φίλτρου υγρού υδραυλικού 
συστήµατος κίνησης µηχανήµατος κατά περίπτωση 

    ΝΑΙ 

29 
έλεγχος φίλτρου καυσίµου κινητήρα, πρωτεύοντος - 
δευτερεύοντος κατά περίπτωση 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

30 έλεγχος φίλτρου υδατοπαγίδας κατά περίπτωση ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

31 
αντικατάσταση φίλτρου υδατοπαγίδας κατά 
περίπτωση 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

32 έλεγχος συστήµατος πέδησης µηχανήµατος ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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33 έλεγχος αξόνων µετάδοσης κίνησης κατά περίπτωση   ΝΑΙ ΝΑΙ 

34 έλεγχος λιπαντικού µειωτήρων κατά περίπτωση ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

35 
αντικατάσταση λιπαντικού µειωτήρων κατά 
περίπτωση 

    ΝΑΙ 

36 
έλεγχος λιπαντικού και τυχόν φίλτρων λιπαντικού 
διαφορικών κατά περίπτωση 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

37 
αντικατάσταση λιπαντικού και τυχόν φίλτρων 
λιπαντικού διαφορικών κατά περίπτωση 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

38 
πλήρης λίπανση (ΓΡΑΣΣΆΡΙΣΜΑ) µηχανήµατος 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του εγχειρίδιου 
συντήρησης. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

39 έλεγχος ιµάντων κίνησης βοηθητικών συστηµάτων ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

40 
έλεγχος τεντώµατος ιµάντων κίνησης βοηθητικών 
συστηµάτων  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

41 έλεγχος συστήµατος εισαγωγής αέρα κινητήρα   ΝΑΙ ΝΑΙ 

42 
έλεγχος τουρµπίνας, έλεγχος σωλήνα λαδιού 
τουρµπίνας (πετρελαιοκίνητα και όπου υπάρχει) 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

43 έλεγχος τυχόν βαλβίδας EGR (πετρελαιοκίνητα)   ΝΑΙ ΝΑΙ 

44 ακουστικός έλεγχος διάκενων βαλβίδων   ΝΑΙ ΝΑΙ 

45 έλεγχος διάκενων βαλβίδων και ρύθµιση     ΝΑΙ 

46 έλεγχος εκποµπής καυσαερίων   ΝΑΙ ΝΑΙ 

47 έλεγχος συστήµατος αναθυµιάσεων κινητήρα   ΝΑΙ ΝΑΙ 

48 
έλεγχος συστήµατος ψύξης κινητήρα, εναλλάκτης, 
αντλία, κολάρα, διαρροές κλπ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

49 
έλεγχος και αποκατάσταση στάθµης υγρών, ψυκτικού 
κινητήρα, φρένων, υαλοκαθαριστήρων, µπαταρίας, 
τιµονιού κλπ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

50 
έλεγχος λειτουργίας συστηµάτων ελέγχου κινητήρα 
και µηχανήµατος µέσω πρίζας διάγνωσης 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

51 
έλεγχος συστήµατος εξάτµισης κινητήρα, έλεγχος 
βάσεων. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

52 
έλεγχος κυκλώµατος καυσίµου για ύπαρξη νερού, 
καθαρισµός. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

53 
έλεγχος κυκλώµατος καυσίµου για ανάπτυξη 
µικροοργανισµών, καθαρισµός 

    ΝΑΙ 

54 
έλεγχος βάσεων κινητήρα και συστήµατος µετάδοσης 
κίνησης 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

55 
Έλεγχος λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων και 
βοηθητικού κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

56 
Αντικατάσταση λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων και 
βοηθητικού κατά περίπτωση 

    ΝΑΙ 
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57 Έλεγχος λιπαντικού διαφορικού   ΝΑΙ ΝΑΙ 

58 Αντικατάσταση λιπαντικού διαφορικού     ΝΑΙ 

59 έλεγχος υγρών φρένων και συστήµατος διεύθυνσης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

60 
Αντικατάσταση υγρών φρένων και συστήµατος 
διεύθυνσης 

    ΝΑΙ 

61 

έλεγχος απόδοσης κινητήρα, µετάδοσης, αξόνων, 
φρένων, οργάνων ελέγχου, συστήµατος  θέρµανσης 
και κλιµατισµού, έλεγχος µηχανήµατος έργου µε 
δοκιµή. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

62 
έλεγχος - καθαρισµός φίλτρου αέρα καµπίνας κατά 
περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

63 
αλλαγή φίλτρου - φίλτρων αέρα καµπίνας κατά 
περίπτωση 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

64 
έλεγχος συστήµατος ψύξης καµπίνας χειριστή (αν 
υπάρχει) 

    ΝΑΙ 

65 
πλήρης συντήρηση κλιµατιστικού καµπίνας χειριστή 
κατά περίπτωση 

    ΝΑΙ 

66 έλεγχος συστήµατος θέρµανσης καµπίνας χειριστή ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

67 
Έλεγχος κυκλώµατος αέρα µηχανήµατος κατά 
περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

68 
συντήρηση κυκλώµατος αέρα µηχανήµατος 
αντικατάσταση φίλτρων λιπαντικών κατά περίπτωση 

  ΝΑΙ 

69 
Έλεγχος χειριστηρίων µηχανήµατος έργου, πιέσεις, 
διαρροές, ανταπόκριση, διατάξεις ασφαλείας 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Οι εργασίες που απεικονίζονται στον πίνακα 6 είναι οι ελάχιστες υποχρεωτικές που θα 
εκτελούνται κατά περίπτωση. 

Σε κάθε περίπτωση που για συγκεκριµένο µηχάνηµα έργου προβλέπεται από τον 
κατασκευαστή του για την συγκεκριµένη ενδιάµεση χρονική στιγµή και κάποιος επιπλέον 
έλεγχος αυτός θα γίνεται χωρίς επιπλέον χρέωση, στην περίπτωση που στον παραπάνω 
πίνακα προβλέπονται εργασίες οι οποίες δεν υφίστανται για κάποιο µηχάνηµα έργου, 
αυτές δεν θα γίνονται. 

Η υπηρεσία δεν δεσµεύεται για την υποχρεωτική από µέρους της εκτέλεση του συνόλου 
της προγραµµατισµένης συντήρησης των µηχανηµάτων έργου του άρθρου 4 όπως αυτή 
απεικονίζεται στον πίνακα 6 όπως επίσης δεν δεσµεύεται για την εκτέλεση των εργασιών 
συντήρησης για το σύνολο των οχηµάτων του πίνακα 6. 

3.Η συντήρηση των µηχανηµάτων έργου του άρθρου 4 θα γίνει βάση της πραγµατικής 
τους χρήσης εντός του έτους 2017 και σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας οι οποίες 
καθορίζονται από την υπηρεσία. 

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να δέχεται το µηχάνηµα έργου στο συνεργείο 
του για την εκτέλεση των προβλεπόµενων εργασιών εντός χρονικού µέγιστου χρονικού 
διαστήµατος 24 ωρών από την ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κάθε φορά που ένα µηχάνηµα έργου από αυτά που 
συµπεριλαµβάνονται στο παρόν άρθρο επισκέπτεται το συνεργείο του, αφού προβεί στο 
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σύνολο των προβλεπόµενων στον πίνακα 6 του παρόντος άρθρου ελέγχων και 
επιθεωρήσεων σύµφωνα µε την εντολή την οποία έχει λάβει από τα αρµόδια όργανα που 
θα ορίσει η υπηρεσία, να ενηµερώνει την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου για το 
αποτέλεσµα τους. 

Ο ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε καµία επισκευή του µηχανήµατος πέραν των 
προβλεπόµενων στον πίνακα 6 και η οποία τυχόν προκύψει µετά από τη διενέργεια των 
προβλεπόµενων ελέγχων, ασχέτως των διαπιστώσεων του, αν δεν λάβει εντολή από τα 
αρµόδια όργανα. 

Η υπηρεσία δεν υποχρεούται και δεν δεσµεύεται να εκτελέσει τις τυχόν επιπλέον 
εργασίες επισκευής του µηχανήµατος που πιθανόν να προκύψουν από τους 
προβλεπόµενους ελέγχους του πίνακα 6 στο συνεργείο του αναδόχου που έγιναν οι 
διαπιστώσεις.  

Η διενέργεια των κάθε είδους επεµβάσεων στο µηχάνηµα έργου θα γίνεται σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τα τεχνικά εγχειρίδια και σχέδια των 
κατασκευαστών του µηχανήµατος. 

Ο ανάδοχος θα προσκοµίζει στην υπηρεσία έντυπο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) στο οποίο θα 
απεικονίζεται το αποτέλεσµα των ελέγχων µε επισήµανση στα τυχόν σηµεία τα οποία 
καθιστούν το µηχάνηµα έργου επικίνδυνο προς εργασία, στα σηµεία που διαπιστώνεται 
προβληµατική λειτουργία εκτός των προδιαγραφών του κατασκευαστή τους για 
µηχανικά µέρη και γενικότερα εξαρτήµατα όπως και για κάθε επικείµενη σοβαρή βλάβη 
ή δυσλειτουργία εξ οιασδήποτε εντοπιζόµενης αιτίας, µε στόχο την πρόληψή της. 

Το έντυπο αυτό θα είναι εις διπλούν έτσι ώστε αντίγραφό του να παραµένει στον 
ανάδοχο. 

Σε κάθε περίπτωση που η υπηρεσία αποφασίζει να µην προβεί σε προτεινόµενη από τον 
ανάδοχο επισκευή µηχανικού µέρους και παραλαµβάνει το µηχάνηµα έργου προς χρήση 
ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την µετέπειτα συµπεριφορά του µηχανήµατος και τα 
τυχόν προβλήµατα που παρουσιαστούν εξαιτίας της λειτουργίας του συγκεκριµένου 
µηχανικού µέρους. 

4.Οι προαναφερόµενες υπηρεσίες συντήρησης των µηχανηµάτων έργου του πίνακα 6 θα 
διενεργούνται από το τεχνικό προσωπικό του αναδόχου το οποίο θα πρέπει να διαθέτει  
τα κατάλληλα για τον σκοπό αυτό προσόντα, ήτοι την κατά περίπτωση άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος, εµπειρία και εξειδίκευση σε εξοπλισµό και συστήµατα του είδους. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει σε καθηµερινή βάση σύµφωνα µε τις 
ανάγκες που προκύπτουν από τη σχετική σύµβαση το αναγκαίο προσωπικό το οποίο έχει 
δηλωθεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών της τακτικής συντήρησης των µηχανηµάτων 
έργου του ∆ήµου. 

Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εκάστοτε εργασίας 
συντήρησης όπως αυτή προβλέπεται στον πίνακα 6 δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 72, 96, 
120 ώρες από την ειδοποίηση της υπηρεσίας για τις εργασίες των 50, 250, 500 ωρών 
αντίστοιχα µε την προϋπόθεση της µη εµφάνισης απρόβλεπτων βλαβών και 
προβληµάτων γενικότερα η αποκατάσταση των οποίων απαιτεί επιπλέον χρόνο εφόσον η 
υπηρεσία δώσει εντολή για αυτήν. 

Ο ανάδοχος θα φροντίζει για την αρµονική συνεργασία του προσωπικού της επιχείρησης 
του µε το προσωπικό του ∆ήµου για την διενέργεια των εργασιών τακτικής συντήρησης 
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των µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου, είναι δε υποχρεωµένος να δέχεται τον έλεγχο των 
αρµοδίων οργάνων στην επιχείρηση του όποτε αυτά το θεωρούν αναγκαίο. 

5.Προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο της Τεχνικής Αξιολόγησης κάθε προσφοράς, 
κάθε διαγωνιζόµενος, κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς του, είναι 
υποχρεωµένος να συµπεριλάβει, κατ’ ελάχιστο, τις παρακάτω ενότητες. 

Σηµειώνεται ότι η παράθεση των παρακάτω τεχνικών στοιχείων θα πρέπει να µην 
περιέχει ασάφειες και να είναι κατά το δυνατόν τεκµηριωµένη µε συνοδευτικά έγγραφα, 
βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κλπ. 

Ενότητα Α: Πρόγραµµα Εργασιών για όλους τους συµµετέχοντες. 

Ο συµµετέχων θα αποδέχεται την εκτέλεση του συνόλου των προβλεπόµενων στον 
πίνακα 6 εργασιών κατά περίπτωση. 

Ο συµµετέχων θα πρέπει έχει στη διάθεση του το πρόγραµµα εργασιών περιοδικής 
συντήρησης όπως την προτείνει ο κατασκευαστής του κάθε µηχανήµατος έργου για τα 
µηχανήµατα για τα οποία συµµετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία αυτό θα βεβαιώνεται 
µε υπεύθυνη δήλωση, το πρόγραµµα θα είναι διαθέσιµο στην υπηρεσία που θα επιβλέπει 
τις εργασίες. 

Ενότητα Β: Στοιχεία τεχνικής οργάνωσης για όλους τους συµµετέχοντες 

Το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής µηχανηµάτων έργου θα πρέπει να διαθέτει το 
σύνολο των προβλεπόµενων νοµιµοποιητικών εγγράφων για την λειτουργία του (άδεια 
λειτουργίας συνεργείου επισκευής οχηµάτων - µηχανηµάτων κατά περίπτωση) 
αντίγραφο των οποίων θα επισυνάπτεται της προσφοράς του συµµετέχοντος. 

Το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής µηχανηµάτων έργου θα πρέπει να διαθέτει το 
σύνολο του απαραίτητου µηχανολογικού εξοπλισµού και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις 
προκειµένου να εκτελεί έντεχνα και εντός των προδιαγραφών του κατασκευαστή του 
οχήµατος τις προβλεπόµενες εργασίες µε αποκλειστική ευθύνη του συµµετέχοντος. 

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί στην πράξη από την υπηρεσία εκτέλεση εργασιών 
εκτός των προδιαγραφών του κατασκευαστή λόγω έλλειψης εξοπλισµού η τεχνογνωσίας 
ο προµηθευτής θα κυρήσεται έκπτωτος. 

Για τη διασφάλιση της υπηρεσίας κατά τα στάδια του διαγωνισµού και της ανάθεσης της 
σύµβασης οι συµµετέχοντες θα επισυνάπτουν της προσφοράς τους υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία θα αναφέρουν ότι: «το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής οχηµάτων ή ο 
συµµετέχων, διαθέτει το σύνολο του αναγκαίου µηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού για την εκτέλεση των προβλεποµένων εργασιών συντήρησης 
των οχηµάτων της οµάδας για την οποία υποβάλεται η προσφορά σύµφωνα µε τις 
οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή τους. Το προτεινόµενο συνεργείο 
επισκευής οχηµάτων διαθέτει το αναγκαίο κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για την 
εκτέλεση των προβλεποµένων εργασιών διάγνωσης και συντήρησης των οχηµάτων της 
οµάδας για την οποία υποβάλεται η προσφορά σύµφωνα µε τις οδηγίες και 
προδιαγραφές του κατασκευαστή τους».  

Θα περιγράφεται η πολιτική συνεργασίας µε τρίτους- εφόσον υπάρχει - (συνεργεία, 
αντιπρόσωποι, εταιρίες παροχής τεχνικών υπηρεσιών, προµηθευτές ανταλλακτικών, κα.) 
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µε σκοπό την εκτέλεση των εργασιών και ο τρόπος διασφάλισης ότι η συνεργασία θα 
διαρκέσει τουλάχιστον όσο και η σύµβαση παροχής των υπηρεσιών. Σε περίπτωση 
εµπλοκής τρίτων τα παραπάνω στοιχεία θα κατατεθούν και για αυτούς. 

Ενότητα Γ: Εµπειρία συµµετέχοντος, για όλους τους συµµετέχοντες περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα παρακάτω θέµατα: 

Σύντοµη περιγραφή υλοποίησης παλαιοτέρων ανάλογων συµβάσεων - µε ιδιωτικούς ή 
δηµόσιους φορείς- (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείµενο, κόστος εργασιών, κα.), καθώς 
και αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών - εφόσον υπάρχουν. 

Αναλυτική αναφορά στη σύνθεση, εµπειρία, εκπαίδευση διαθέσιµου προσωπικού, µε 
έµφαση στο τεχνικό προσωπικό που θα διεκπεραιώσει τις προβλεπόµενες εργασίες. Από 
τα προηγούµενα στοιχεία θα πρέπει να τεκµηριώνεται η επάρκεια και αποδεδειγµένη 
ικανότητα διεκπεραίωσης των υπόψη εργασιών από το προσωπικό που θα διατεθεί για 
το σκοπό αυτό η οποία µπορεί να διαπιστώνεται από βεβαιώσεις παρακολούθησης 
σεµιναρίων επιµόρφωσης σχετικών µε τα συγκεκριµένα µηχανήµατα έργου του ∆ήµου, 
προϋπηρεσία του προσωπικού στην επισκευή και συντήρηση παρόµοιων µηχανηµάτων 
έργου όπως και αν αυτή υλοποιήθηκε. 

6.Στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι αντιπρόσωπος ή 
εκπρόσωπος ή και διανοµέας συγκεκριµένου τύπου µηχανηµάτων έργου ή ανήκει σε 
επίσηµο δίκτυο αντιπροσωπείας ή διανοµής, εταιρείας κατασκευής µηχανηµάτων έργου 
στη χώρα και διαθέτει συνεργείο επισκευής ιδιόκτητο ή προτείνει εξουσιοδοτηµένα 
συνεργεία του επίσηµου δικτύου της κατασκευάστριας εταιρείας στα οποία ο ίδιος θα 
αναλαµβάνει να συντηρεί τα µηχανήµατα έργου του ∆ήµου, ή προτείνει ανεξάρτητα 
συνεργεία επισκευής µηχανηµάτων έργου στα οποία θα συντηρεί τα µηχανήµατα έργου 
του ∆ήµου υπό την επίβλεψή του και ευθύνη του, θα καταθέσει τα σχετικά έγγραφα από 
τα οποία να αποδεικνύεται η ιδιότητά του. 

Η προσφορά του θα συνοδεύεται από επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας των 
αντίστοιχων µηχανηµάτων έργου η οποία θα βεβαιώνει την ιδιότητα του ως επίσηµου 
αντιπρόσωπου, εκπροσώπου ή και διανοµέα ή µέλους επίσηµου δικτύου συντήρησης 
µηχανηµάτων έργου. 

Η προσφορά του θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι τα 
χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά είναι τα γνήσια που προτείνει ο κατασκευαστής του 
µηχανήµατος έργου για το οποίο προορίζονται και ότι διαθέτει το κατάλληλα 
εκπαιδευµένο κατά περίπτωση προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης 
που θα αναλάβει να εκτελεί. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται η άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων που θα 
χρησιµοποιηθούν. 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ισχύουν 
κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο ∆ήµος µπορεί να κηρύξει τον προµηθευτή 
έκπτωτο. 

7. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι ανεξάρτητο 
συνεργείο επισκευής µηχανηµάτων έργου ή νοµικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει 
συνεργείο ή συνεργεία επισκευής µηχανηµάτων έργου ιδιόκτητα ή συνεργαζόµενα και 
το οποίο χρησιµοποιεί τα γνήσια εγκεκριµένα ανταλλακτικά τα οποία απευθύνονται στα 
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συγκεκριµένα µηχανήµατα έργου, θα πρέπει να καταθέσει τα σχετικά έγγραφα από τα 
οποία να αποδεικνύεται η ιδιότητά του. 

Η προσφορά του θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του µε την οποία θα δηλώνει 
ότι θα χρησιµοποιεί για την συντήρηση των µηχανηµάτων έργου για τα οποία καταθέτει 
προσφορά γνήσια ανταλλακτικά. 

Θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο είναι 
εκπαιδευµένο κατάλληλα ώστε να επεµβαίνει στα αντίστοιχα µηχανικά µέρη. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις του κατασκευαστή των µηχανηµάτων 
έργου ή του αντιπρόσωπου του ή του εκπροσώπου του στη χώρα µας, από τις οποίες θα 
αποδεικνύεται ότι το προσωπικό του συµµετέχοντα έχει παρακολουθήσει σχετικά 
σεµινάρια εκµάθησης του προγράµµατος συντήρησης των συγκεκριµένων τύπων 
µηχανηµάτων έργου για τα οποία καταθέτει προσφορά ώστε να είναι σε θέση να 
επεµβαίνει στο µηχάνηµα σεβόµενο τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του, ενώ ο 
∆ήµος δύναται να εξετάσει ερχόµενος σε επαφή µε τον κατασκευαστή των 
µηχανηµάτων έργου ή τον επίσηµο αντιπρόσωπο του στη χώρα, την ισχύ και την 
επάρκεια των σχετικών βεβαιώσεων. 

Στην περίπτωση που για κάποια από τα µηχανηµάτα έργου για τα οποία καταθέτει 
προσφορά ο συµµετέχων δεν υπάρχουν βεβαιώσεις εκπαίδευσης του προσωπικού του 
κατά τα ανωτέρω οριζόµενα ο συµµετέχων µπορεί να επικαλεστεί σχετική εµπειρία αρκεί 
αυτή να αποδεικνύεται από σχετικές συµβάσεις, τιµολόγια, βιβλία συνεργείου, 
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών και κάθε άλλο µέσο από το οποίο να προκύπτει η 
σχετική εµπειρία του χρησιµοποιούµενου προσωπικού σε σχέση µε τα µηχανήµατα 
έργου για τα οποία καταθέτει προσφορά. 

Σε κάθε περίπτωση ο συµµετέχων θα καταθέσει τις σχετικές άδειες εξάσκησης 
επαγγέλµατος του προσωπικού που θα απασχοληθεί στις παρεχόµενες υπηρεσίες. 

Συνοψίζοντας, οι συµµετέχοντες που εµπίπτουν στα οριζόµενα στο παρόν εδάφιο 7, θα 
πρέπει να επισυνάπτουν της προσφοράς τους τουλάχιστον τα ακόλουθα τα οποία 
τεκµηριώνουν την επάρκεια και την ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών: 

• ∆ήλωση στην οποία να αναφέρονται οι εγκαταστάσεις (επωνυµία, διεύθυνση)  
που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών ιδιόκτητες ή δάνειες ή 
συνεργαζόµενες. 

• ∆ήλωση στην οποία να αναφέρονται οι κατά το νόµο υπεύθυνοι των 
προτεινόµενων εγκαταστάσεων. 

• Την άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων που θα χρησιµοποιηθούν η οποία θα 
πρέπει να είναι σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

• ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι: «το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής 
µηχανηµάτων έργου διαθέτει το σύνολο του αναγκαίου µηχανολογικού, 
ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού εξοπλισµού και ενηµερωµνένου στην τελευταία 
έκδοση λογισµικού διάγνωσης για την εκτέλεση των προβλεποµένων εργασιών 
συντήρησης των µηχανηµάτων έργου της οµάδας για την οποία υποβάλεται η 
προσφορά σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή τους.  

• ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι «το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής 
µηχανηµάτων έργου διαθέτει το αναγκαίο κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό 
για την εκτέλεση των προβλεποµένων εργασιών διάγνωσης και συντήρησης των 
µηχανηµάτων για την οποία υποβάλεται η προσφορά σύµφωνα µε τις οδηγίες και 
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προδιαγραφές του κατασκευαστή τους» της οποίας θα επισυνάπτονται οι σχετικές 
άδειες άσκησης επαγγέλµατος.  

• Περιγραφή της πολιτικής συνεργασίας τους µε τρίτους- εφόσον υπάρχει - 
(εµπλεκόµενα συνεργεία, αντιπρόσωποι, εταιρίες παροχής τεχνικών υπηρεσιών, 
προµηθευτές ανταλλακτικών, κλπ κατά περίπτωση) µε σκοπό την εκτέλεση των 
σχετικών εργασιών και ο τρόπος διασφάλισης ότι η συνεργασία θα διαρκέσει 
τουλάχιστον όσο και η προκύπτουσα από τον διαγωνισµό σύµβαση παροχής των 
υπηρεσιών. 

• Περιγραφή υλοποίησης παλαιοτέρων ανάλογων συµβάσεων - µε ιδιωτικούς ή 
δηµόσιους φορείς- (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείµενο, κόστος εργασιών, κα.), 
επισυνάπτοντας και αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών - εφόσον 
υπάρχουν. 

• Τα παραπάνω ζητούµενα στοιχεία θα αναλυθούν και για τους τυχόν τρίτους 
εµπλεκόµενους εφόσον αυτοί υπάρχουν. 

• Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση του συµµετέχοντος, µπορεί να 
επηρεάσει θετικά την τεχνική αξιολόγηση του το οποίο όµως δεν αναιρεί την 
υποχρέωση επισύναψης των προαναφερόµενων στην προσφορά του. 

 

8.Απορρίπτονται ανταλλακτικά ιµιτασιόν και ανταλλακτικά που δεν είναι σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των µηχανηµάτων έργου όπως και 
συνεργεία τα οποία δεν διαθέτουν κατά περίπτωση το κατάλληλα εκπαιδευµένο 
προσωπικό. ι συµµετέχοντες θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να 
αποδείξουν τη γνησιότητα και καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων ανταλλακτικών 
καθώς και την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού τους καθόλη τη διάρκεια της 
σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύµβασης 
να ισχύουν κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο ∆ήµος µπορεί να κηρύξει τον 
προµηθευτή έκπτωτο. 
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Άρθρο 5 Τεχνικές προδιαγραφές - σύνταξη προσφορών για τα οχήµατα – 
µηχανήµατα έργου του ∆ήµου, οµάδες: 22-23-24-25-26 

 

1.Τα βασικά στοιχεία αναγνώρισης των οχηµάτων – µηχανηµάτων έργου που διαθέτει ο 
∆ήµος αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα 7: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΟΧΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
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DAIMLER 
BENZ – 
UNIMOG  

1986 
UNIMOG 
U1250VL 

WDB4241
262W133

535 

DAIMLER 
BENZ 

OM.35
2A-V1 

353-950-
10-843318 

DIESEL 142550 

42 22 ΜΕ 93877 
Αλατοδιανοµέας 

- Λεπίδα 
αποχιονισµού KUPPER 

WEISER 
1993 STA HD 930534           

43 22 
ΜΕ 

114328 
Πολυµηχάνηµα 

DAIMLER - 
UNIMOG 

2008 
UNIMOG 

U20(405/7
0) 

WDB4050
501/Y219

351 

DAIMLER 
BENZ 

OM 904 
LA 

900.215-
00.788553 

DIESEL 5886 

44 22  
Πολυµηχάνηµα 

µε φρέζα 
UNIMOG  2010 UNIMOG         DIESEL   

45 23 ΜΕ 34481 Πολυµηχάνηµα 
FOREDIL 

MACCHINE 
1998 

AMBIENTE 
CE 

6475 PERKINS - DIESEL   15243 

46 23 ΜΕ 34484 Πολυµηχάνηµα 
FOREDIL 

MACCHINE 
1998 

AMBIENTE 
CE 

6605 PERKINS - DIESEL   8305 

MERCEDES 
BENZ AG 

1994 1426LS 
WDB6515
421K0289

93 

MERCED
ES BENZ 

AG 

OM 442 
1Y1 

442.932-
10-745122 

DIESEL 335448 
47 24 

ΜΕ 
122725 

Αποφρακτικό 
HEPHAESTU

S 
1999 0345A04 

3999 02 
1571 

          

48 25 ΜΕ 63043 
Καλαθοφόρο 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗ
ΜΑ 

MULTICAR 1999 M26 
WMV2H26
232WG00

873 
IVECO     DIESEL   

49 25 ΜΕ 93896 
Πολυµηχάνηµα- 

αλατιέρα 
MULTICAR 2008 FUMO M30 

WMU2H30
E48W000

347 
IVECO     DIESEL   

50 26 KHH 6526 
Ηµιρυµουλκούµ
ενo συµπιεστής 
απορριµµάτων 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ 
Α.Ε. 

2014 HAS 60-AS 
XF9HAS60
AE0J6308

6 
          

51 26 KHH 6528 
Ηµιρυµουλκούµ
ενo συµπιεστής 
απορριµµάτων 

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ 
Α.Ε. 

2015 HAS 60-AS 
XF9HAS60
AE0J6308

5 
          

 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δύνανται να καταθέσουν προσφορά τουλάχιστον για 
το σύνολο των οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου οποιασδήποτε από τις πέντε οµάδες 
οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου του παραπάνω πίνακα 7 όχι όµως και για µεµονωµένα 
οχήµατα - µηχανήµατα έργου που ανήκουν σε αυτές οι οποίες συµπεριλαµβάνουν 
περισσότερα του ενός. 

Άρα οι συµµετέχοντες δύνανται να αναλάβουν τουλάχιστον το σύνολο των 
µηχανηµάτων έργου της κάθε οµάδας. 
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Οι συνολικές ώρες λειτουργίας όπως αναγράφονται στα ωρόµετρα των µηχανηµάτων 
του πίνακα 7 δίνονται ενδεικτικά προς γενικότερο προσδιορισµό της υφιστάµενης 
κατάστασης τους. 

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ωρόµετρο πλαισίου ή υπερκατασκευής δεν 
λειτουργεί ή δεν υπάρχει θα πρέπει να αντικατασταθεί ή τοποθετηθεί από τον ανάδοχο 
χωρίς επιβάρυνση του ∆ήµου. 

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν το δικαίωµα προκειµένου να σχηµατίσουν ίδια άποψη για την 
κατάσταση των οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου να επισκεφτούν την υπηρεσία µετά 
από προηγούµενη συνεννόηση και να διαπιστώσουν την κατάσταση τους. 

 

2.Οι εργασίες τακτικής συντήρησης των µηχανηµάτων έργου του πίνακα 8 
οµαδοποιούνται σε 3 κατηγορίες: 

Συντήρηση 100 ωρών λειτουργίας η οποία επαναλαµβάνεται κάθε φορά που το 
µηχάνηµα συµπληρώσει 100 ώρες λειτουργίας από την προηγούµενη παρόµοια 
συντήρηση. 

Συντήρηση 300 ωρών λειτουργίας η οποία επαναλαµβάνεται κάθε φορά που το 
µηχάνηµα συµπληρώσει 300 ώρες λειτουργίας από την προηγούµενη παρόµοια 
συντήρηση. 

Συντήρηση 600 ωρών λειτουργίας η οποία επαναλαµβάνεται κάθε φορά που το 
µηχάνηµα συµπληρώσει 600 ώρες λειτουργίας από την προηγούµενη παρόµοια 
συντήρηση. 

 

Στην περίπτωση που συµπίπτουν περισσότερα του ενός είδους συντήρησης υπερισχύει 
αυτή που προβλέπεται για τις περισσότερες ώρες λειτουργίας. 

Η σειρά εκτέλεσης του είδους συντήρησης ανά όχηµα θα καθοριστεί από τις τρέχουσες 
ανάγκες της υπηρεσίας σε συνδυασµό µε το ιστορικό του κάθε οχήµατος. 

Περιλαµβάνουν τις εργασίες του πίνακα 8 στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα 
απαραίτητα κατά περίπτωση ανταλλακτικά λιπαντικά και αναλώσιµα. 

Οµοίως στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της παρούσης οι αναγραφόµενες ανά όχηµα 
τιµές συµπεριλαµβάνουν τις απαιτούµενες εργασίες και τα απαραίτητα ανταλλακτικά, 
λιπαντικά και αναλώσιµα που απαιτούνται κατά περίπτωση. 

 

Α/Α 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
100Ω 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
300Ω 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
600Ω 

1 
έλεγχος κατάστασης  / φθοράς ελαστικών κατά 
περίπτωση και ενδεχόµενη ρύθµιση πίεσης, 
έλεγχος για ανοµοιόµορφη φθορά 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 

έλεγχος λειτουργίας συστήµατος φωτισµού, 
προβολείς, φλας, αλάρµ, προβολείς εργασίας, 
φάροι, χώρος χειριστή, όργανα ελέγχου 
µηχανήµατος, ωρόµετρο κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 
έλεγχος λειτουργίας συστήµατος 
υαλοκαθαριστήρων, πλύσης τζαµιών, ρύθµιση 
ψεκαστήρων κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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4 έλεγχος φθοράς µάκτρων κατά περίπτωση ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 
έλεγχος - καθαρισµός φίλτρου αέρα καµπίνας 
κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 
αλλαγή φίλτρου - φίλτρων αέρα καµπίνας κατά 
περίπτωση 

    ΝΑΙ 

7 
έλεγχος συστήµατος ψύξης καµπίνας επιβατών 
(αν υπάρχει) 

    ΝΑΙ 

8 
πλήρης συντήρηση κλιµατιστικού κατά 
περίπτωση 

    ΝΑΙ 

9 έλεγχος συστήµατος θέρµανσης καµπίνας ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

10 
έλεγχος κατάστασης και ακεραιότητας 
περιµετρικά, οροφή, κάτω µέρος µηχανήµατος 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

11 

έλεγχος κατάστασης και φθοράς συστήµατος 
πέδησης και στάσης καθαρισµός, λίπανση κλπ. 
έλεγχος λειτουργίας συστήµατος 
αντιµπλοκαρίσµατος τροχών ABS κατά 
περίπτωση. 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

12 
έλεγχος αξόνων µετάδοσης κίνησης κατά 
περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

13 
καθαρισµός µαγνητικών φίλτρων λιπαντικού 
αξόνων, διαφορικών κλπ κατά περίπτωση 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

14 
αντικατάσταση µαγνητικών φίλτρων λιπαντικού 
αξόνων, διαφορικών κλπ κατά περίπτωση 

    ΝΑΙ 

15 
έλεγχος συστήµατος διεύθυνσης, ανοχές, 
διαρροές, γεωµετρία, 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

16 έλεγχος συστήµατος µετάδοσης κίνησης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

17 
έλεγχος κατάστασης κλειδαριών, καθαρισµός 
και λίπανση µηχανισµών εκτός κλειδαριάς 
κινητήρα 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

18 έλεγχος στάθµης ψυκτικού υγρού κινητήρα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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19 αντικατάσταση ψυκτικού υγρού κινητήρα     ΝΑΙ 

20 
έλεγχος φίλτρου υγρού ψύξης κινητήρα κατά 
περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

21 
αντικατάσταση φίλτρου υγρού ψύξης κινητήρα 
κατά περίπτωση 

    ΝΑΙ 

22 
έλεγχος - καθαρισµός φίλτρου - φίλτρων αέρα 
κινητήρα κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

23 
αντικατάσταση φίλτρου - φίλτρων αέρα 
κινητήρα κατά περίπτωση 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

24 έλεγχος στάθµης λιπαντικού κινητήρα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

25 αντικατάσταση λιπαντικού κινητήρα   ΝΑΙ ΝΑΙ 

26 
αντικατάσταση φίλτρου - φίλτρων λιπαντικού 
κινητήρα 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

27 
έλεγχος φίλτρου καυσίµου κινητήρα, 
πρωτεύοντος - δευτερεύοντος κατά περίπτωση 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

28 έλεγχος φίλτρου υδατοπαγίδας κατά περίπτωση ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

29 
αντικατάσταση φίλτρου υδατοπαγίδας κατά 
περίπτωση 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

30 έλεγχος συστήµατος πέδησης µηχανήµατος ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

31 
έλεγχος αξόνων µετάδοσης κίνησης κατά 
περίπτωση 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

32 έλεγχος λιπαντικού µειωτήρων κατά περίπτωση ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

33 
αντικατάσταση λιπαντικού µειωτήρων κατά 
περίπτωση 

    ΝΑΙ 

34 
έλεγχος λιπαντικού και τυχόν φίλτρων 
λιπαντικού διαφορικών κατά περίπτωση 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 
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35 
αντικατάσταση λιπαντικού και τυχόν φίλτρων 
λιπαντικού διαφορικών κατά περίπτωση 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

36 
έλεγχος ιµάντων κίνησης βοηθητικών 
συστηµάτων 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

37 
έλεγχος τεντώµατος ιµάντων κίνησης 
βοηθητικών συστηµάτων  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

38 έλεγχος συστήµατος εισαγωγής αέρα κινητήρα   ΝΑΙ ΝΑΙ 

39 
έλεγχος τουρµπίνας, έλεγχος σωλήνα λαδιού 
τουρµπίνας (πετρελαιοκίνητα και όπου υπάρχει) 

ΝΑΙ  ΝΑΙ ΝΑΙ 

40 έλεγχος τυχόν βαλβίδας EGR (πετρελαιοκίνητα)   ΝΑΙ ΝΑΙ 

41 
ακουστικός έλεγχος διάκενων βαλβίδων 
κινητήρα 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

42 
έλεγχος διάκενων βαλβίδων κινητήρα και 
ρύθµιση κατά περίπτωση 

    ΝΑΙ 

43 έλεγχος εκποµπής καυσαερίων   ΝΑΙ ΝΑΙ 

44 έλεγχος συστήµατος αναθυµιάσεων κινητήρα   ΝΑΙ ΝΑΙ 

45 
έλεγχος συστήµατος ψύξης κινητήρα, 
εναλλάκτης, αντλία, κολάρα, διαρροές κλπ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

46 
έλεγχος και αποκατάσταση στάθµης υγρών, 
ψυκτικού κινητήρα, φρένων, 
υαλοκαθαριστήρων, µπαταρίας, τιµονιού κλπ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

47 

έλεγχος λειτουργίας συστηµάτων ελέγχου 
κινητήρα, πλαισίου και µηχανήµατος έργου 
µέσω πρίζας διάγνωσης, ηλεκτρονική ρύθµιση 
όπου απαιτείται. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

48 
έλεγχος συστήµατος εξάτµισης κινητήρα, 
έλεγχος βάσεων. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

49 
έλεγχος κυκλώµατος καυσίµου για ύπαρξη 
νερού, καθαρισµός. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

50 
έλεγχος κυκλώµατος καυσίµου για ανάπτυξη 
µικροοργανισµών, καθαρισµός 

    ΝΑΙ 
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51 
έλεγχος βάσεων κινητήρα και συστήµατος 
µετάδοσης κίνησης 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

52 
Έλεγχος λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων και 
βοηθητικού κιβωτίου µετάδοσης κίνησης κατά 
περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

53 
Αντικατάσταση λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων 
και βοηθητικού κατά περίπτωση 

    ΝΑΙ 

54 Έλεγχος λιπαντικού διαφορικού   ΝΑΙ ΝΑΙ 

55 Αντικατάσταση λιπαντικού διαφορικού     ΝΑΙ 

56 
έλεγχος υγρών φρένων και συστήµατος 
διεύθυνσης 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

57 
Αντικατάσταση υγρών φρένων και συστήµατος 
διεύθυνσης 

    ΝΑΙ 

58 
έλεγχος ανάρτησης πλαισίου οχήµατος, σφίξιµο 
ζυγιά κατά περίπτωση 

  ΝΑΙ ΝΑΙ 

59 
γενικός έλεγχος πλαισίου οχήµατος, γεφυρών, 
ψευδοπλαισίου υπερκατασκευής, σφίξιµο & 
ρυθµίσεις κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

60 

έλεγχος εξαρτηµάτων µηχανήµατος 
"υπερκατασκευής" - παρελκόµενων, επιµέρους 
µηχανισµών κατά περίπτωση, σύστηµα 
εκτέλεσης έργου 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

61 
έλεγχος τυχόν παρελκοµένων συστηµάτων 
εκτέλεσης έργου 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

62 
έλεγχος συστήµατος σταθεροποίησης 
µηχανήµατος κατά την εργασία (ποδαρικά κλπ) 
κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

63 
έλεγχος υδραυλικού συστήµατος µηχανήµατος 
έργου, πιέσεις, διαρροές, βαλβίδες, αντλία, 
λειτουργία 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

64 
έλεγχος διατάξεων ελέγχου και ασφάλειας 
µηχανήµατος έργου, emergency stop κλπ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

65 
Έλεγχος χειριστηρίων µηχανήµατος έργου, 
πιέσεις, διαρροές, ανταπόκριση, διατάξεις 
ασφαλείας κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

66 
έλεγχος στάθµης υγρού υδραυλικού 
συστήµατος µετάδοσης κίνησης µηχανήµατος 
κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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67 
αντικατάσταση υγρού υδραυλικού συστήµατος 
µετάδοσης κίνησης µηχανήµατος κατά 
περίπτωση 

    ΝΑΙ 

68 
αντικατάσταση φίλτρου υγρού υδραυλικού 
συστήµατος κίνησης µηχανήµατος κατά 
περίπτωση 

    ΝΑΙ 

69 
πλήρης λίπανση (ΓΡΑΣΣΆΡΙΣΜΑ) πλαισίου 
οχήµατος και µηχανήµατος σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις του εγχειρίδιου συντήρησης. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

70 
έλεγχος κυκλώµατος αέρα πλαισίου και 
υπερκατασκευής κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

71 
συντήρηση κυκλώµατος αέρα οχήµατος 
αντικατάσταση φίλτρων λιπαντικών κατά 
περίπτωση 

 ΝΑΙ ΝΑΙ 

72 

έλεγχος απόδοσης κινητήρα, µετάδοσης, 
αξόνων, φρένων, οργάνων ελέγχου, 
συστήµατος  θέρµανσης και κλιµατισµού, 
έλεγχος µηχανήµατος έργου µε δοκιµή. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Οι εργασίες που απεικονίζονται στον πίνακα 8 είναι οι ελάχιστες υποχρεωτικές που θα 
εκτελούνται κατά περίπτωση. 

Όταν όχηµα – µηχάνηµα διαθέτει δεύτερο υποσύστηµα κίνησης προκειµένου να εκτελεί 
το έργο του οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης αφορούν και σε αυτό. 

Σε κάθε περίπτωση που για συγκεκριµένο όχηµα - µηχάνηµα έργου προβλέπεται από 
τον κατασκευαστή του για την συγκεκριµένη ενδιάµεση χρονική στιγµή και κάποιος 
επιπλέον έλεγχος αυτός θα γίνεται χωρίς επιπλέον χρέωση, στην περίπτωση που στον 
παραπάνω πίνακα προβλέπονται εργασίες οι οποίες δεν υφίστανται για κάποιο όχηµα - 
µηχάνηµα έργου, αυτές δεν θα εκτελούνται. 

Η υπηρεσία δεν δεσµεύεται για την υποχρεωτική από µέρους της εκτέλεση του συνόλου 
της προγραµµατισµένης συντήρησης των οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου του άρθρου 
5 όπως αυτή απεικονίζεται στον πίνακα 8 όπως επίσης δεν δεσµεύεται για την εκτέλεση 
των εργασιών συντήρησης για το σύνολο των οχηµάτων του πίνακα 6. 

 

3.Η συντήρηση των οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου του άρθρου 5 θα γίνει βάση της 
πραγµατικής τους χρήσης εντός του έτους 2017 και σύµφωνα µε τις ανάγκες της 
υπηρεσίας οι οποίες καθορίζονται από την υπηρεσία. 

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να δέχεται το όχηµα - µηχάνηµα έργου στο 
συνεργείο του για την εκτέλεση των προβλεπόµενων εργασιών εντός µέγιστου χρονικού 
διαστήµατος 24 ωρών από την ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κάθε φορά που ένα όχηµα - µηχάνηµα έργου από αυτά 
που συµπεριλαµβάνονται στο παρόν άρθρο επισκέπτεται το συνεργείο του, αφού προβεί 
στο σύνολο των προβλεπόµενων στον πίνακα 8 του παρόντος άρθρου ελέγχων και 
επιθεωρήσεων σύµφωνα µε την εντολή την οποία έχει λάβει από τα αρµόδια όργανα που 
θα ορίσει η υπηρεσία, να ενηµερώνει την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου για το 
αποτέλεσµα τους. 

Ο ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε καµία επισκευή του οχήµατος – µηχανήµατος έργου 
πέραν των προβλεπόµενων στον πίνακα 8 και η οποία τυχόν προκύψει µετά από τη 
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διενέργεια των προβλεπόµενων ελέγχων, ασχέτως των διαπιστώσεων του, αν δεν λάβει 
εντολή από τα αρµόδια όργανα. 

Η υπηρεσία δεν υποχρεούται και δεν δεσµεύεται να εκτελέσει τις τυχόν επιπλέον 
εργασίες επισκευής του οχήµατος – µηχανήµατος έργου που πιθανόν να προκύψουν 
από τους προβλεπόµενους ελέγχους του πίνακα 8 στο συνεργείο του αναδόχου που 
έγιναν οι διαπιστώσεις.  

Η διενέργεια των κάθε είδους επεµβάσεων στο µηχάνηµα έργου θα γίνεται σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τα τεχνικά εγχειρίδια και σχέδια των 
κατασκευαστών του µηχανήµατος. 

Ο ανάδοχος θα προσκοµίζει στην υπηρεσία έντυπο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4) στο οποίο θα 
απεικονίζεται το αποτέλεσµα των ελέγχων µε επισήµανση στα τυχόν σηµεία τα οποία 
καθιστούν το όχηµα - µηχάνηµα έργου επικίνδυνο προς εργασία, στα σηµεία που 
διαπιστώνεται προβληµατική λειτουργία εκτός των προδιαγραφών του κατασκευαστή 
τους για µηχανικά µέρη και γενικότερα εξαρτήµατα όπως και για κάθε επικείµενη 
σοβαρή βλάβη ή δυσλειτουργία εξ οιασδήποτε εντοπιζόµενης αιτίας, µε στόχο την 
πρόληψή της. 

Το έντυπο αυτό θα είναι εις διπλούν έτσι ώστε αντίγραφό του να παραµένει στον 
ανάδοχο. 

Σε κάθε περίπτωση που η υπηρεσία αποφασίζει να µην προβεί σε προτεινόµενη από τον 
ανάδοχο επισκευή µηχανικού µέρους και παραλαµβάνει το όχηµα - µηχάνηµα έργου 
προς χρήση ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την µετέπειτα συµπεριφορά του οχήµατος 
- µηχανήµατος έργου και τα τυχόν προβλήµατα που παρουσιαστούν εξαιτίας της 
λειτουργίας του συγκεκριµένου µηχανικού µέρους. 

4.Οι προαναφερόµενες υπηρεσίες συντήρησης των οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου του 
πίνακα 8 θα διενεργούνται από το τεχνικό προσωπικό του αναδόχου το οποίο θα πρέπει 
να διαθέτει τα κατάλληλα για τον σκοπό αυτό προσόντα, ήτοι την κατά περίπτωση άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος, εµπειρία και εξειδίκευση σε εξοπλισµό και συστήµατα του 
είδους. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει σε καθηµερινή βάση σύµφωνα µε τις 
ανάγκες που προκύπτουν από τη σχετική σύµβαση το αναγκαίο προσωπικό το οποίο έχει 
δηλωθεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών της τακτικής συντήρησης των οχηµάτων - 
µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου. 

Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εκάστοτε εργασίας 
συντήρησης όπως αυτή προβλέπεται στον πίνακα 8 δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 72, 96, 
120 ώρες από την ειδοποίηση της υπηρεσίας για τις εργασίες των 50, 250, 500 ωρών 
αντίστοιχα µε την προϋπόθεση της µη εµφάνισης απρόβλεπτων βλαβών και 
προβληµάτων γενικότερα η αποκατάσταση των οποίων απαιτεί επιπλέον χρόνο εφόσον η 
υπηρεσία δώσει εντολή για αυτήν. 

Ο ανάδοχος θα φροντίζει για την αρµονική συνεργασία του προσωπικού της επιχείρησης 
του µε το προσωπικό του ∆ήµου για την διενέργεια των εργασιών τακτικής συντήρησης 
των µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου, είναι δε υποχρεωµένος να δέχεται τον έλεγχο των 
αρµοδίων οργάνων στην επιχείρηση του όποτε αυτά το θεωρούν αναγκαίο. 

5.Προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο της Τεχνικής Αξιολόγησης κάθε προσφοράς, 
κάθε διαγωνιζόµενος, κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς του, είναι 
υποχρεωµένος να συµπεριλάβει, κατ’ ελάχιστο, τις παρακάτω ενότητες. 
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Σηµειώνεται ότι η παράθεση των παρακάτω τεχνικών στοιχείων θα πρέπει να µην 
περιέχει ασάφειες και να είναι κατά το δυνατόν τεκµηριωµένη µε συνοδευτικά έγγραφα, 
βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κλπ. 

Ενότητα Α: Πρόγραµµα Εργασιών για όλους τους συµµετέχοντες 

Ο συµµετέχων θα αποδέχεται την εκτέλεση του συνόλου των προβλεπόµενων στον 
πίνακα 8 εργασιών κατά περίπτωση. 

Ο συµµετέχων θα πρέπει έχει στη διάθεση του το πρόγραµµα εργασιών περιοδικής 
συντήρησης όπως την προτείνει ο κατασκευαστής του κάθε οχήµατος - µηχανήµατος 
έργου για τα οχήµατα - µηχανήµατα για τα οποία συµµετέχει στη διαγωνιστική 
διαδικασία, αυτό θα βεβαιώνεται µε υπεύθυνη δήλωση. 

 

Ενότητα Β: Στοιχεία τεχνικής οργάνωσης, για όλους τους συµµετέχοντες 

Το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής οχηµάτων - µηχανηµάτων θα πρέπει να διαθέτει 
το σύνολο των προβλεπόµενων νοµιµοποιητικών εγγράφων για την λειτουργία του 
(άδεια λειτουργίας συνεργείου επισκευής οχηµάτων - µηχανηµάτων κατά περίπτωση) 
αντίγραφο των οποίων θα επισυνάπτεται της προσφοράς του συµµετέχοντος. 

Το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής οχηµάτων θα πρέπει να διαθέτει το σύνολο του 
απαραίτητου µηχανολογικού εξοπλισµού και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις προκειµένου 
να εκτελεί έντεχνα και εντός των προδιαγραφών του κατασκευαστή του οχήµατος τις 
προπβλεπόµενες εργασίες µε αποκλειστική ευθύνη του συµµετέχοντος. 

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί στην πράξη από την υπηρεσία εκτέλεση εργασιών 
εκτός των προδιαγραφών του κατασκευαστή λόγω έλλειψης εξοπλισµού η τεχνογνωσίας 
ο προµηθευτής θα κυρήσεται έκπτωτος. 

Για τη διασφάλιση της υπηρεσίας κατά τα στάδια του διαγωνισµού και της ανάθεσης της 
σύµβασης οι συµµετέχοντες θα επισυνάπτουν της προσφοράς τους υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία θα αναφέρουν ότι: «το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής οχηµάτων - 
µηχανηµάτων ή ο συµµετέχων, διαθέτει το σύνολο του αναγκαίου µηχανολογικού, 
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού για την εκτέλεση των προβλεποµένων 
εργασιών συντήρησης των οχηµάτων - µηχανηµάτων της οµάδας για την οποία 
υποβάλεται η προσφορά σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή 
τους. Το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής οχηµάτων διαθέτει το αναγκαίο κατάλληλα 
εκπαιδευµένο προσωπικό για την εκτέλεση των προβλεποµένων εργασιών διάγνωσης 
και συντήρησης των οχηµάτων της οµάδας για την οποία υποβάλεται η προσφορά 
σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή τους».  

Θα περιγράφεται η πολιτική συνεργασίας µε τρίτους- εφόσον υπάρχει - (συνεργεία, 
αντιπρόσωποι, εταιρίες παροχής τεχνικών υπηρεσιών, προµηθευτές ανταλλακτικών, κα.) 
µε σκοπό την εκτέλεση των εργασιών και ο τρόπος διασφάλισης ότι η συνεργασία θα 
διαρκέσει τουλάχιστον όσο και η σύµβαση παροχής των υπηρεσιών. Σε περίπτωση 
εµπλοκής τρίτων τα παραπάνω στοιχεία θα κατατεθούν και για αυτούς. 

Ενότητα Γ: Εµπειρία συµµετέχοντος, για όλους τους συµµετέχοντες, περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα παρακάτω θέµατα: 
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Σύντοµη περιγραφή υλοποίησης παλαιοτέρων ανάλογων συµβάσεων - µε ιδιωτικούς ή 
δηµόσιους φορείς- (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείµενο, κόστος εργασιών, κα.), καθώς 
και αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών - εφόσον υπάρχουν. 

Αναλυτική αναφορά στη σύνθεση, εµπειρία, εκπαίδευση διαθέσιµου προσωπικού, µε 
έµφαση στο τεχνικό προσωπικό που θα διεκπεραιώσει τις προβλεπόµενες εργασίες. Από 
τα προηγούµενα στοιχεία θα πρέπει να τεκµηριώνεται η επάρκεια και αποδεδειγµένη 
ικανότητα διεκπεραίωσης των υπόψη εργασιών από το προσωπικό που θα διατεθεί για 
το σκοπό αυτό η οποία µπορεί να διαπιστώνεται από βεβαιώσεις παρακολούθησης 
σεµιναρίων επιµόρφωσης σχετικών µε τα συγκεκριµένα οχήµατα του ∆ήµου, 
προϋπηρεσία του προσωπικού στην επισκευή και συντήρηση παρόµοιων οχηµάτων όπως 
και αν αυτή υλοποιήθηκε. 

6.Στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι αντιπρόσωπος ή 
εκπρόσωπος ή και διανοµέας συγκεκριµένου τύπου οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου ή 
ανήκει σε επίσηµο δίκτυο αντιπροσωπείας ή διανοµής, εταιρείας κατασκευής οχηµάτων - 
µηχανηµάτων έργου στη χώρα και διαθέτει συνεργείο επισκευής ιδιόκτητο ή προτείνει 
εξουσιοδοτηµένα συνεργεία του επίσηµου δικτύου της κατασκευάστριας εταιρείας στα 
οποία ο ίδιος θα αναλαµβάνει να συντηρεί τα οχήµατα - µηχανήµατα έργου του ∆ήµου, 
ή προτείνει ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής µηχανηµάτων έργου στα οποία θα 
συντηρεί τα µηχανήµατα έργου του ∆ήµου υπό την επίβλεψή του και ευθύνη του, θα 
καταθέσει τα σχετικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται η ιδιότητά του. 

Η προσφορά του θα συνοδεύεται από επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας των 
αντίστοιχων οχηµάτων η οποία θα βεβαιώνει την ιδιότητα του ως επίσηµου 
αντιπρόσωπου, εκπροσώπου ή και διανοµέα ή µέλους επίσηµου δικτύου συντήρησης 
οχηµάτων.Η επιστολή δεν είναι αναγκαία ως αποδεικτικό στοιχείο όταν η ιδιότητα του 
συµµετέχοντος προκύπτει σαφώς από τον επίσηµη ιστοσελίδα του κατασκευαστή του 
εκάστοτε οχήµατος. Στην περίπτωση αυτή της προσφοράς θα επισυνάπτεται υπεύθυνη 
δήλωση του συµµετέχοντος στην οποία θα αναφέρει την ιδιότητα του καθώς και την 
διεύθυνση της ιστοσελίδας η οποία την επιβεβαιώνει. 

Η προσφορά του θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι τα 
χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά είναι τα γνήσια που προτείνει ο κατασκευαστής του 
µηχανήµατος έργου για το οποίο προορίζονται και ότι διαθέτει το κατάλληλα 
εκπαιδευµένο κατά περίπτωση προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης 
που θα αναλάβει να εκτελεί. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται η άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων που θα 
χρησιµοποιηθούν καθώς και περιγραφή του διατιθέµενου εξοπλισµού. 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ισχύουν 
κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο ∆ήµος µπορεί να κηρύξει τον προµηθευτή 
έκπτωτο. 

7. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι ανεξάρτητο 
συνεργείο επισκευής οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου ή νοµικό πρόσωπο το οποίο 
διαθέτει συνεργείο ή συνεργεία επισκευής µηχανηµάτων έργου ιδιόκτητα ή 
συνεργαζόµενα και το οποίο χρησιµοποιεί τα γνήσια εγκεκριµένα ανταλλακτικά τα οποία 
απευθύνονται στα συγκεκριµένα µηχανήµατα έργου, θα πρέπει να καταθέσει τα σχετικά 
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται η ιδιότητά του. 
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Η προσφορά του θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του µε την οποία θα δηλώνει 
ότι θα χρησιµοποιεί για την συντήρηση των οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου για τα 
οποία καταθέτει προσφορά γνήσια ανταλλακτικά. 

Θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο είναι 
εκπαιδευµένο κατάλληλα ώστε να επεµβαίνει στα αντίστοιχα µηχανικά µέρη. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις του κατασκευαστή των µηχανηµάτων 
έργου ή του αντιπρόσωπου του ή του εκπροσώπου του στη χώρα µας, από τις οποίες θα 
αποδεικνύεται ότι το προσωπικό του συµµετέχοντα έχει παρακολουθήσει σχετικά 
σεµινάρια εκµάθησης του προγράµµατος συντήρησης των συγκεκριµένων τύπων 
οχηµάτων - µηχανηµάτων για τα οποία καταθέτει προσφορά ώστε να είναι σε θέση να 
επεµβαίνει στο όχηµα σεβόµενο τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του, ενώ ο ∆ήµος 
δύναται να εξετάσει ερχόµενος σε επαφή µε τον κατασκευαστή των οχηµάτων - 
µηχανηµάτων ή τον επίσηµο αντιπρόσωπο του στη χώρα, την ισχύ και την επάρκεια των 
σχετικών βεβαιώσεων. 

Στην περίπτωση που για κάποια από τα οχήµατα - µηχανήµατα για τα οποία καταθέτει 
προσφορά ο συµµετέχων δεν υπάρχουν βεβαιώσεις εκπαίδευσης του προσωπικού του 
κατά τα ανωτέρω οριζόµενα ο συµµετέχων µπορεί να επικαλεστεί σχετική εµπειρία αρκεί 
αυτή να αποδεικνύεται από σχετικές συµβάσεις, τιµολόγια, βιβλία συνεργείου, 
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών και κάθε άλλο µέσο από το οποίο να προκύπτει η 
σχετική εµπειρία του χρησιµοποιούµενου προσωπικού σε σχέση µε τα οχήµατα και 
µηχανήµατα για τα οποία καταθέτει προσφορά. 

Σε κάθε περίπτωση ο συµµετέχων θα καταθέσει τις σχετικές άδειες εξάσκησης 
επαγγέλµατος του προσωπικού που θα απασχοληθεί στις παρεχόµενες υπηρεσίες. 

Συνοψίζοντας, οι συµµετέχοντες που εµπίπτουν στα οριζόµενα στο παρόν εδάφιο 7, θα 
πρέπει να επισυνάπτουν της προσφοράς τους τουλάχιστον τα ακόλουθα τα οποία 
τεκµηριώνουν την επάρκεια και την ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών: 

• ∆ήλωση στην οποία να αναφέρονται οι εγκαταστάσεις (επωνυµία, διεύθυνση)  
που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών ιδιόκτητες ή δάνειες ή 
συνεργαζόµενες. 

• ∆ήλωση στην οποία να αναφέρονται οι κατά το νόµο υπεύθυνοι των 
προτεινόµενων εγκαταστάσεων. 

• Την άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων που θα χρησιµοποιηθούν η οποία θα 
πρέπει να είναι σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

• ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι: «το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής 
οχηµάτων - µηχανηµάτων διαθέτει το σύνολο του αναγκαίου µηχανολογικού, 
ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού εξοπλισµού και ενηµερωµένου στην τελευταία 
έκδοση λογισµικού διάγνωσης για την εκτέλεση των προβλεποµένων εργασιών 
συντήρησης των οχηµάτων της οµάδας για την οχηµάτων – µηχανηµάτων για την 
οποία υποβάλεται η προσφορά σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του 
κατασκευαστή τους.  

• ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι «το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής 
οχηµάτων - µηχανηµάτων διαθέτει το αναγκαίο κατάλληλα εκπαιδευµένο 
προσωπικό για την εκτέλεση των προβλεποµένων εργασιών διάγνωσης και 
συντήρησης των οχηµάτων της οµάδας για την οχηµάτων για την οποία 
υποβάλεται η προσφορά σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του 
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κατασκευαστή τους» της οποίας θα επισυνάπτονται οι σχετικές άδειες άσκησης 
επαγγέλµατος.  

• Περιγραφή της πολιτικής συνεργασίας τους µε τρίτους- εφόσον υπάρχει - 
(εµπλεκόµενα συνεργεία, αντιπρόσωποι, εταιρίες παροχής τεχνικών υπηρεσιών, 
προµηθευτές ανταλλακτικών, κλπ κατά περίπτωση) µε σκοπό την εκτέλεση των 
σχετικών εργασιών και ο τρόπος διασφάλισης ότι η συνεργασία θα διαρκέσει 
τουλάχιστον όσο και η προκύπτουσα από τον διαγωνισµό σύµβαση παροχής των 
υπηρεσιών. 

• Περιγραφή υλοποίησης παλαιοτέρων ανάλογων συµβάσεων - µε ιδιωτικούς ή 
δηµόσιους φορείς- (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείµενο, κόστος εργασιών, κα.), 
επισυνάπτοντας και αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών - εφόσον 
υπάρχουν. 

• Τα παραπάνω ζητούµενα στοιχεία θα αναλυθούν και για τους τυχόν τρίτους 
εµπλεκόµενους εφόσον αυτοί υπάρχουν. 

• Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση του συµµετέχοντος, µπορεί να 
επηρεάσει θετικά την τεχνική αξιολόγηση του το οποίο όµως δεν αναιρεί την 
υποχρέωση επισύναψης των προαναφερόµενων στην προσφορά του. 

8.Απορρίπτονται ανταλλακτικά ιµιτασιόν και ανταλλακτικά που δεν είναι σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχηµάτων - µηχανηµάτων 
έργου όπως και συνεργεία τα οποία δεν διαθέτουν κατά περίπτωση το κατάλληλα 
εκπαιδευµένο προσωπικό.Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε 
θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα και καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων 
ανταλλακτικών καθώς και την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού τους καθόλη 
τη διάρκεια της σύµβασης.Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια 
της σύµβασης να ισχύουν κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο ∆ήµος µπορεί να κηρύξει 
τον προµηθευτή έκπτωτο. 
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Άρθρο 6 Τεχνικές προδιαγραφές - σύνταξη προσφορών για τα βαρέα οχήµατα 
του ∆ήµου, οµάδες: 27-28-29. 

1.Τα βασικά στοιχεία αναγνώρισης των φορτηγών και βαρέων οχηµάτων που διαθέτει ο 
∆ήµος αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα 9: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 – ΦΟΡΤΗΓΑ & ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
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52 27 ΚΗΙ 4375 
Λεωφορείο 

(Αριθµός θέσεων 
35) 

MAN 2006 
10.225 
FOCL 

WMAC53Z
Z34YI3512

8 
 

B0836LF
L02 

04900X000
00X00000 

59139 

53 27 ΚΗΗ 6526 
Τράκτορας 

(Ελκυστήρας) 
MAN 2014 

TGS - 
L.2007.46.0

01 - 
52S045A87

DA - 
395400003
93800K1AA

A 

WMA525Z
Z1EM6494

04 
12419 

D2676LF
25 

 78967 

54 28 ΚΗΥ 3759 Φορτηγό Ανοικτό MERCEDES 1991 1314K/31 
WDB67504
615507192 

5955  
3669381098

4145 
180094 

55 28 ΚΗΥ 3761 Φορτηγό Ανοικτό MERCEDES 1990 1314K/31 
WDB67504
615496614 

5958 OM366  135993 

56 28 ΚΗΙ 4376 
Φορτηγό 

Απορριµατοφόρο 
ανακύκλωσης 

MERCEDES 
BENZ AG 

2009 1824K 
WDB95250
31L383063 

6374 
OMB906

BLA 
03900X000
00X00000 

151327 

57 28 ΚΗΙ 4353 
Φορτηγό Ανοικτό  
ΛΑΜΑ ΑΛΑΤΙΕΡΑ 

DAIMLER 
CHRYSLER 

2007 932,07 
WDB93207
31L187123 

11946 
OM501 
LA/V11 

03900X000
00X00000 

 

58 29 ΚΗΥ 9392 
Φορτηγό Ανοικτό  
ΛΑΜΑ ΑΛΑΤΙΕΡΑ 

RENAULT 2005 47BCA2 
VF647BCA
00001380 

6174 
DC16WJ

0 
03940X000
00X00000 

83936 

59 29 ΚΗΥ 9394 
Φορτηγό Ανοικτό  
ΛΑΜΑ ΑΛΑΤΙΕΡΑ 

RENAULT 2005 
MIDLUM 

220.12 4X4 
VF647BCA
000001693 

6174 
DC16WJ

01 
03350X000
00X00000 

D
IE

S
EL

 
48178 

 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δύνανται να καταθέσουν προσφορά τουλάχιστον για 
το σύνολο των οχηµάτων οποιασδήποτε από τις τρεις οµάδες οχηµάτων του παραπάνω 
πίνακα 9 όχι όµως και για µεµονωµένα οχήµατα που ανήκουν σε αυτές. 

Άρα οι συµµετέχοντες δύνανται να αναλάβουν τουλάχιστον το σύνολο των οχηµάτων 
έργου της κάθε οµάδας. 

Τα συνολικά διανυθέντα χιλιόµετρα των οχηµάτων του πίνακα 9 δίνονται ενδεικτικά 
προς γενικότερο προσδιορισµό της υφιστάµενης κατάστασης των αντίστοιχων 
οχηµάτων. 

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν το δικαίωµα προκειµένου να σχηµατίσουν ίδια άποψη για την 
κατάσταση των οχηµάτων, να επισκεφτούν την υπηρεσία µετά από προηγούµενη 
συνεννόηση και να διαπιστώσουν την κατάσταση τους. 

Ενδεικτικά λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα που ισχύουν κατά τη σύνταξη της 
παρούσης τα οποία δεν είναι δεσµευτικά ως προς τη συνήθη χρήση των οχηµάτων, 
υπολογίζεται ότι το χρονικό διάστηµα που θα πρέπει να µεσολαβεί µεταξύ των δύο 
τύπων συντήρησης δεν θα είναι µικρότερο των έξι µηνών. 
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2.Οι εργασίες τακτικής συντήρησης των οχηµάτων του πίνακα 9 οµαδοποιούνται σε 2 
κατηγορίες: 

Συντήρηση τύπου Α, µικρό σέρβις 

Συντήρηση τύπου Β, µεγάλο σέρβις 

Περιλαµβάνουν τις εργασίες του πίνακα 10 στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα 
απαραίτητα κατά περίπτωση ανταλλακτικά λιπαντικά και αναλώσιµα. 

Οµοίως στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της παρούσης οι αναγραφόµενες ανά όχηµα 
τιµές συµπεριλαµβάνουν τις απαιτούµενες εργασίες και τα απαραίτητα ανταλλακτικά, 
λιπαντικά και αναλώσιµα που απαιτούνται κατά περίπτωση. 

Η σειρά εκτέλεσης του τύπου συντήρησης ανά όχηµα θα καθοριστεί από τις τρέχουσες 
ανάγκες της υπηρεσίας σε συνδυασµό µε το ιστορικό του κάθε οχήµατος. 

 

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   

ΣΕΡΒΙΣ 
ΤΥΠΟΥ 

Α 
ΜΙΚΡΟ 

ΣΕΡΒΙΣ 
ΤΥΠΟΥ 

Β 
ΜΕΓΑΛΟ 

1 
έλεγχος κατάστασης  / φθοράς ελαστικών κατά περίπτωση και 
ενδεχόµενη ρύθµιση πίεσης, έλεγχος για ανοµοιόµορφη φθορά 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 
έλεγχος λειτουργίας συστήµατος φωτισµού, προβολείς, φλας, αλάρµ, 
προβολείς εργασίας, φάροι, χώρος χειριστή, όργανα ελέγχου 
µηχανήµατος, ωρόµετρο κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 
έλεγχος λειτουργίας συστήµατος υαλοκαθαριστήρων, πλύσης τζαµιών, 
ρύθµιση ψεκαστήρων 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 έλεγχος φθοράς µάκτρων ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 έλεγχος - καθαρισµός φίλτρου αέρα καµπίνας κατά περίπτωση ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 αλλαγή φίλτρου - φίλτρων αέρα καµπίνας κατά περίπτωση   ΝΑΙ 

7 έλεγχος συστήµατος ψύξης καµπίνας επιβατών (αν υπάρχει) ΝΑΙ ΝΑΙ 

8 πλήρης συντήρηση κλιµατιστικού κατά περίπτωση   ΝΑΙ 

9 έλεγχος συστήµατος θέρµανσης καµπίνας ΝΑΙ ΝΑΙ 

10 
έλεγχος κατάστασης και ακεραιότητας περιµετρικά, οροφή, κάτω 
µέρος οχήµατος 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
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11 
έλεγχος κατάστασης και φθοράς συστήµατος πέδησης και στάσης 
καθαρισµός, λίπανση κλπ. έλεγχος λειτουργίας συστήµατος 
αντιµπλοκαρίσµατος τροχών ABS κατά περίπτωση. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

12 έλεγχος αξόνων µετάδοσης κίνησης κατά περίπτωση ΝΑΙ ΝΑΙ 

13 
καθαρισµός µαγνητικών φίλτρων λιπαντικού αξόνων, διαφορικών κλπ 
κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

14 
αντικατάσταση µαγνητικών φίλτρων λιπαντικού αξόνων, διαφορικών 
κλπ κατά περίπτωση 

  ΝΑΙ 

15 έλεγχος συστήµατος διεύθυνσης, ανοχές, διαρροές, γεωµετρία, ΝΑΙ ΝΑΙ 

16 έλεγχος συστήµατος µετάδοσης κίνησης ΝΑΙ ΝΑΙ 

17 
έλεγχος κατάστασης κλειδαριών, καθαρισµός και λίπανση µηχανισµών 
εκτός κλειδαριάς κινητήρα 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

18 έλεγχος στάθµης ψυκτικού υγρού κινητήρα ΝΑΙ ΝΑΙ 

19 αντικατάσταση ψυκτικού υγρού κινητήρα   ΝΑΙ 

20 έλεγχος φίλτρου υγρού ψύξης κινητήρα κατά περίπτωση ΝΑΙ ΝΑΙ 

21 αντικατάσταση φίλτρου υγρού ψύξης κινητήρα κατά περίπτωση   ΝΑΙ 

22 
έλεγχος - καθαρισµός φίλτρου - φίλτρων αέρα κινητήρα κατά 
περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

23 αντικατάσταση φίλτρου - φίλτρων αέρα κινητήρα κατά περίπτωση ΝΑΙ ΝΑΙ 

24 έλεγχος στάθµης λιπαντικού κινητήρα ΝΑΙ ΝΑΙ 

25 αντικατάσταση λιπαντικού κινητήρα ΝΑΙ ΝΑΙ 

26 αντικατάσταση φίλτρου - φίλτρων λιπαντικού κινητήρα ΝΑΙ ΝΑΙ 
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27 
έλεγχος φίλτρου καυσίµου κινητήρα, πρωτεύοντος - δευτερεύοντος 
κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

28 έλεγχος φίλτρου υδατοπαγίδας κατά περίπτωση ΝΑΙ ΝΑΙ 

29 αντικατάσταση φίλτρου υδατοπαγίδας κατά περίπτωση   ΝΑΙ 

30 έλεγχος συστήµατος πέδησης µηχανήµατος ΝΑΙ ΝΑΙ 

31 έλεγχος αξόνων µετάδοσης κίνησης κατά περίπτωση ΝΑΙ ΝΑΙ 

32 έλεγχος λιπαντικού µειωτήρων κατά περίπτωση ΝΑΙ ΝΑΙ 

33 αντικατάσταση λιπαντικού µειωτήρων κατά περίπτωση   ΝΑΙ 

34 
έλεγχος λιπαντικού και τυχόν φίλτρων λιπαντικού διαφορικών κατά 
περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

35 
αντικατάσταση λιπαντικού και τυχόν φίλτρων λιπαντικού διαφορικών 
κατά περίπτωση 

  ΝΑΙ 

36 έλεγχος ιµάντων κίνησης βοηθητικών συστηµάτων ΝΑΙ ΝΑΙ 

37 έλεγχος τεντώµατος ιµάντων κίνησης βοηθητικών συστηµάτων  ΝΑΙ ΝΑΙ 

38 έλεγχος συστήµατος εισαγωγής αέρα κινητήρα κινητήρα ΝΑΙ ΝΑΙ 

39 
έλεγχος τουρµπίνας, έλεγχος σωλήνα λαδιού τουρµπίνας 
(πετρελαιοκίνητα και όπου υπάρχει) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

40 έλεγχος τυχόν βαλβίδας EGR (πετρελαιοκίνητα) ΝΑΙ ΝΑΙ 

41 ακουστικός έλεγχος διάκενων βαλβίδων κινητήρα ΝΑΙ ΝΑΙ 

42 έλεγχος διάκενων βαλβίδων κινητήρα και ρύθµιση κατά περίπτωση   ΝΑΙ 
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43 έλεγχος εκποµπής καυσαερίων ΝΑΙ ΝΑΙ 

44 έλεγχος συστήµατος αναθυµιάσεων κινητήρα ΝΑΙ ΝΑΙ 

45 
έλεγχος συστήµατος ψύξης κινητήρα, εναλλάκτης, αντλία, κολάρα, 
διαρροές κλπ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

46 
έλεγχος και αποκατάσταση στάθµης υγρών, ψυκτικού κινητήρα, 
φρένων, υαλοκαθαριστήρων, µπαταρίας, τιµονιού κλπ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

47 
έλεγχος λειτουργίας συστηµάτων ελέγχου κινητήρα και  πλαισίου 
µέσω πρίζας διάγνωσης, ηλεκτρονική ρύθµιση όπου απαιτείται. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

48 έλεγχος συστήµατος εξάτµισης κινητήρα, έλεγχος βάσεων. ΝΑΙ ΝΑΙ 

49 έλεγχος κυκλώµατος καυσίµου για ύπαρξη νερού, καθαρισµός. ΝΑΙ ΝΑΙ 

50 
έλεγχος κυκλώµατος καυσίµου για ανάπτυξη µικροοργανισµών, 
καθαρισµός 

  ΝΑΙ 

51 έλεγχος βάσεων κινητήρα και συστήµατος µετάδοσης κίνησης ΝΑΙ ΝΑΙ 

52 
Έλεγχος λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων και βοηθητικού κιβωτίου 
µετάδοσης κίνησης κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

53 
Αντικατάσταση λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων και βοηθητικού κατά 
περίπτωση 

  ΝΑΙ 

54 Έλεγχος λιπαντικού διαφορικού ΝΑΙ ΝΑΙ 

55 Αντικατάσταση λιπαντικού διαφορικού κατά περίπτωση   ΝΑΙ 

56 έλεγχος υγρών φρένων και συστήµατος διεύθυνσης ΝΑΙ ΝΑΙ 

57 
Αντικατάσταση υγρών φρένων και συστήµατος διεύθυνσης κατά 
περίπτωση 

  ΝΑΙ 

58 έλεγχος ανάρτησης πλαισίου οχήµατος, σφίξιµο ζυγιά κατά περίπτωση ΝΑΙ ΝΑΙ 
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59 
έλεγχος κυκλώµατος αέρα πλαισίου και υπερκατασκευής κατά 
περίπτωση 

ΝΑΙ   

60 
συντήρηση κυκλώµατος αέρα οχήµατος αντικατάσταση φίλτρων 
λιπαντικών κατά περίπτωση 

  ΝΑΙ 

61 
γενικός έλεγχος πλαισίου οχήµατος, γεφυρών, ψευδοπλαισίου 
υπερκατασκευής, σφίξιµο & ρυθµίσεις κατά περίπτωση 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

62 

έλεγχος υπερκατασκευής οχήµατος, έλεγχος επί µέρους µηχανισµών, 
διατάξεων ασφαλείας, βάσεων υπερκατασκευής, πείρων και 
ασφαλειών, ανοχών, τυχόν άξονα PTO- αντλίας υδραυλικών, πιέσεων 
λειτουργίας υδραυλικών, έλεγχος διαρροών υδραυλικών και αέρα, 
έλεγχος λειτουργίας PTO, έλεγχος φωτισµού εργασίας, έλεγχος 
χειριστηρίου καµπίνας, λίπανση κατά περίπτωση 

ΝΑΙ   

63 

έλεγχος υπερκατασκευής οχήµατος, έλεγχος επί µέρους µηχανισµών, 
διατάξεων ασφαλείας, βάσεων υπερκατασκευής, πείρων και 
ασφαλειών, ανοχών, τυχόν άξονα PTO- αντλίας υδραυλικών, πιέσεων 
λειτουργίας υδραυλικών, έλεγχος διαρροών υδραυλικών και αέρα, 
έλεγχος λειτουργίας PTO, έλεγχος φωτισµού εργασίας, έλεγχος 
χειριστηρίου καµπίνας, αντικατάσταση υδραυλικών υγρών και 
φίλτρων, πλήρης συντήρηση µετά αναλωσίµων, λίπανση κατά 
περίπτωση 

  ΝΑΙ 

64 
πλήρης λίπανση (ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ) πλαισίου οχήµατος και 
υπερκατασκευής σύµφωνα µε τις υποδείξεις του εγχειρίδιου 
συντήρησης. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

65 
έλεγχος απόδοσης κινητήρα, µετάδοσης, αξόνων, φρένων, οργάνων 
ελέγχου, συστήµατος  θέρµανσης και κλιµατισµού, έλεγχος 
λειτουργίας υπερκατασκευής µε δοκιµή. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Οι εργασίες που απεικονίζονται στον πίνακα 10 είναι οι ελάχιστες υποχρεωτικές που θα 
εκτελούνται κατά περίπτωση. 

Όταν όχηµα διαθέτει δεύτερο υποσύστηµα κίνησης προκειµένου να εκτελεί το έργο του 
οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης αφορούν και σε αυτό, γενικά στο παρόν άρθρο 
όπου γίνεται αναφορά σε όχηµα συµπεριλαµβάνεται και η υπερκατασκευή του και ο 
τυχόν πρόσθετος εξοπλισµός που φέρει. 

Σε κάθε περίπτωση που για συγκεκριµένο όχηµα προβλέπεται από τον κατασκευαστή 
του για την συγκεκριµένη ενδιάµεση χρονική στιγµή και κάποιος επιπλέον έλεγχος 
αυτός θα γίνεται χωρίς επιπλέον χρέωση, στην περίπτωση που στον παραπάνω πίνακα 
προβλέπονται εργασίες οι οποίες δεν υφίστανται για κάποιο όχηµα αυτές δεν θα 
εκτελούνται. 

Η υπηρεσία δεν δεσµεύεται για την υποχρεωτική από µέρους της εκτέλεση του συνόλου 
της προγραµµατισµένης συντήρησης των οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου του άρθρου 
5 όπως αυτή απεικονίζεται στον πίνακα 8 όπως επίσης δεν δεσµεύεται για την εκτέλεση 
των εργασιών συντήρησης για το σύνολο των οχηµάτων του πίνακα 6. 

 

3.Η συντήρηση των οχηµάτων του άρθρου 6 θα γίνει βάση της πραγµατικής τους 
χρήσης εντός του έτους 2017 και σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας οι οποίες 
καθορίζονται από την υπηρεσία. 
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Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να δέχεται το όχηµα στο συνεργείο του για 
την εκτέλεση των προβλεπόµενων εργασιών εντός µέγιστου χρονικού διαστήµατος 48 
ωρών από την ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κάθε φορά που ένα όχηµα - µηχάνηµα έργου από αυτά 
που συµπεριλαµβάνονται στο παρόν άρθρο επισκέπτεται το συνεργείο του, αφού προβεί 
στο σύνολο των προβλεπόµενων στον πίνακα 10 του παρόντος άρθρου ελέγχων και 
επιθεωρήσεων σύµφωνα µε την εντολή την οποία έχει λάβει από τα αρµόδια όργανα που 
θα ορίσει η υπηρεσία, να ενηµερώνει την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου για το 
αποτέλεσµα τους. 

Ο ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε καµία επισκευή του οχήµατος πέραν των 
προβλεπόµενων στον πίνακα 10 και η οποία τυχόν προκύψει µετά από τη διενέργεια των 
προβλεπόµενων ελέγχων, ασχέτως των διαπιστώσεων του, αν δεν λάβει εντολή από τα 
αρµόδια όργανα. 

Η υπηρεσία δεν υποχρεούται και δεν δεσµεύεται να εκτελέσει τις τυχόν επιπλέον 
εργασίες επισκευής του οχήµατος που πιθανόν να προκύψουν από τους 
προβλεπόµενους ελέγχους του πίνακα 10 στο συνεργείο του αναδόχου που έγιναν οι 
διαπιστώσεις.  

Η διενέργεια των κάθε είδους επεµβάσεων στο όχηµα θα γίνεται σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις που προκύπτουν από τα τεχνικά εγχειρίδια και σχέδια των κατασκευαστών 
των οχηµάτων. 

Ο ανάδοχος θα προσκοµίζει στην υπηρεσία έντυπο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5) στο οποίο θα 
απεικονίζεται το αποτέλεσµα των ελέγχων µε επισήµανση στα τυχόν σηµεία τα οποία 
καθιστούν το όχηµα επικίνδυνο προς εργασία, στα σηµεία που διαπιστώνεται 
προβληµατική λειτουργία εκτός των προδιαγραφών του κατασκευαστή τους για 
µηχανικά µέρη και γενικότερα εξαρτήµατα όπως και για κάθε επικείµενη σοβαρή βλάβη 
ή δυσλειτουργία εξ οιασδήποτε εντοπιζόµενης αιτίας, µε στόχο την πρόληψή της. 

Το έντυπο αυτό θα είναι εις διπλούν έτσι ώστε αντίγραφό του να παραµένει στον 
ανάδοχο. 

Σε κάθε περίπτωση που η υπηρεσία αποφασίζει να µην προβεί σε προτεινόµενη από τον 
ανάδοχο επισκευή µηχανικού µέρους και παραλαµβάνει το όχηµα προς χρήση ο 
ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την µετέπειτα συµπεριφορά του οχήµατος έργου και τα 
τυχόν προβλήµατα που παρουσιαστούν εξαιτίας της λειτουργίας του συγκεκριµένου 
µηχανικού µέρους. 

4.Οι προαναφερόµενες υπηρεσίες συντήρησης των οχηµάτων του πίνακα 10 θα 
διενεργούνται από το τεχνικό προσωπικό του αναδόχου το οποίο θα πρέπει να διαθέτει 
τα κατάλληλα για τον σκοπό αυτό προσόντα, ήτοι την κατά περίπτωση άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος, εµπειρία και εξειδίκευση σε εξοπλισµό και συστήµατα του είδους. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει σε καθηµερινή βάση σύµφωνα µε τις 
ανάγκες που προκύπτουν από τη σχετική σύµβαση το αναγκαίο προσωπικό το οποίο έχει 
δηλωθεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών της τακτικής συντήρησης των οχηµάτων του 
∆ήµου. 

Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εκάστοτε εργασίας 
συντήρησης όπως αυτή προβλέπεται στον πίνακα 10 δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 96 
και 120 ώρες από την ειδοποίηση της υπηρεσίας για τις εργασίες τύπου Β – µικρό σέρβις 
– και τύπου Α – µεγάλο σέρβις - αντίστοιχα µε την προϋπόθεση της µη εµφάνισης 
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απρόβλεπτων βλαβών και προβληµάτων γενικότερα η αποκατάσταση των οποίων απαιτεί 
επιπλέον χρόνο εφόσον η υπηρεσία δώσει εντολή για αυτήν. 

Ο ανάδοχος θα φροντίζει για την αρµονική συνεργασία του προσωπικού της επιχείρησης 
του µε το προσωπικό του ∆ήµου για την διενέργεια των εργασιών τακτικής συντήρησης 
των µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου, είναι δε υποχρεωµένος να δέχεται τον έλεγχο των 
αρµοδίων οργάνων στην επιχείρηση του όποτε αυτά το θεωρούν αναγκαίο. 

5.Προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο της Τεχνικής Αξιολόγησης κάθε προσφοράς, 
κάθε διαγωνιζόµενος, κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς του, είναι 
υποχρεωµένος να συµπεριλάβει, κατ’ ελάχιστο, τις παρακάτω ενότητες. 

Σηµειώνεται ότι η παράθεση των παρακάτω τεχνικών στοιχείων θα πρέπει να µην 
περιέχει ασάφειες και να είναι κατά το δυνατόν τεκµηριωµένη µε συνοδευτικά έγγραφα, 
βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κλπ. 

Ενότητα Α: Πρόγραµµα Εργασιών, για όλους τους συµµετέχοντες. 

Ο συµµετέχων θα αποδέχεται την εκτέλεση του συνόλου των προβλεπόµενων στον 
πίνακα 10 εργασιών κατά περίπτωση. 

Ο συµµετέχων θα πρέπει έχει στη διάθεση του το πρόγραµµα εργασιών περιοδικής 
συντήρησης όπως την προτείνει ο κατασκευαστής του κάθε οχήµατος, για τα οχήµατα 
για τα οποία συµµετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία, αυτό θα βεβαιώνεται µε υπεύθυνη 
δήλωση. 

Ενότητα Β: Στοιχεία τεχνικής οργάνωσης, για όλους τους συµµετέχοντες.  

Το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής οχηµάτων θα πρέπει να διαθέτει το σύνολο των 
προβλεπόµενων νοµιµοποιητικών εγγράφων για την λειτουργία του (άδεια λειτουργίας 
συνεργείου επισκευής οχηµάτων κατά περίπτωση) αντίγραφο των οποίων θα 
επισυνάπτεται της προσφοράς του συµµετέχοντος. 

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί στην πράξη από την υπηρεσία εκτέλεση εργασιών 
εκτός των προδιαγραφών του κατασκευαστή λόγω έλλειψης εξοπλισµού η τεχνογνωσίας 
ο προµηθευτής θα κυρήσεται έκπτωτος. 

 

Το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής οχηµάτων θα πρέπει να διαθέτει το σύνολο του 
απαραίτητου µηχανολογικού εξοπλισµού και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις προκειµένου 
να εκτελεί έντεχνα και εντός των προδιαγραφών του κατασκευαστή του οχήµατος τις 
προβλεπόµενες εργασίες µε αποκλειστική ευθύνη του συµµετέχοντος. 

Για τη διασφάλιση της υπηρεσίας κατά τα στάδια του διαγωνισµού και της ανάθεσης της 
σύµβασης οι συµµετέχοντες θα επισυνάπτουν της προσφοράς τους υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία θα αναφέρουν ότι: «το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής οχηµάτων ή ο 
συµµετέχων, διαθέτει το σύνολο του αναγκαίου µηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού για την εκτέλεση των προβλεποµένων εργασιών συντήρησης 
των οχηµάτων της οµάδας για την οποία υποβάλεται η προσφορά σύµφωνα µε τις 
οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή τους. Το προτεινόµενο συνεργείο 
επισκευής οχηµάτων διαθέτει το αναγκαίο κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για την 
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εκτέλεση των προβλεποµένων εργασιών διάγνωσης και συντήρησης των οχηµάτων της 
οµάδας για την οποία υποβάλεται η προσφορά σύµφωνα µε τις οδηγίες και 
προδιαγραφές του κατασκευαστή τους».  

Θα περιγράφεται η πολιτική συνεργασίας µε τρίτους- εφόσον υπάρχει - (συνεργεία, 
αντιπρόσωποι, εταιρίες παροχής τεχνικών υπηρεσιών, προµηθευτές ανταλλακτικών, κα.) 
µε σκοπό την εκτέλεση των εργασιών και ο τρόπος διασφάλισης ότι η συνεργασία θα 
διαρκέσει τουλάχιστον όσο και η σύµβαση παροχής των υπηρεσιών. Σε περίπτωση 
εµπλοκής τρίτων τα παραπάνω στοιχεία θα κατατεθούν και για αυτούς. 

Ενότητα Γ: Εµπειρία συµµετέχοντος, για όλους τους συµµετέχοντες, περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα παρακάτω θέµατα: 

Σύντοµη περιγραφή υλοποίησης παλαιοτέρων ανάλογων συµβάσεων - µε ιδιωτικούς ή 
δηµόσιους φορείς- (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείµενο, κόστος εργασιών, κα.), καθώς 
και αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών - εφόσον υπάρχουν. 

Αναλυτική αναφορά στη σύνθεση, εµπειρία, εκπαίδευση διαθέσιµου προσωπικού, µε 
έµφαση στο τεχνικό προσωπικό που θα διεκπεραιώσει τις προβλεπόµενες εργασίες. Από 
τα προηγούµενα στοιχεία θα πρέπει να τεκµηριώνεται η επάρκεια και αποδεδειγµένη 
ικανότητα διεκπεραίωσης των υπόψη εργασιών από το προσωπικό που θα διατεθεί για 
το σκοπό αυτό η οποία µπορεί να διαπιστώνεται από βεβαιώσεις παρακολούθησης 
σεµιναρίων επιµόρφωσης σχετικών µε τα συγκεκριµένα οχήµατα του ∆ήµου, 
προϋπηρεσία του προσωπικού στην επισκευή και συντήρηση παρόµοιων οχηµάτων όπως 
και αν αυτή υλοποιήθηκε. 

6.Στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι αντιπρόσωπος ή 
εκπρόσωπος ή και διανοµέας συγκεκριµένου τύπου οχηµάτων ή ανήκει σε επίσηµο 
δίκτυο αντιπροσωπείας ή διανοµής, εταιρείας κατασκευής οχηµάτων στη χώρα και 
διαθέτει συνεργείο επισκευής ιδιόκτητο ή προτείνει εξουσιοδοτηµένα συνεργεία του 
επίσηµου δικτύου της κατασκευάστριας εταιρείας στα οποία ο ίδιος θα αναλαµβάνει να 
συντηρεί τα οχήµατα του ∆ήµου, ή προτείνει ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής 
οχηµάτων στα οποία θα συντηρεί τα οχήµατα του ∆ήµου υπό την επίβλεψή του και 
ευθύνη του, θα καταθέσει τα σχετικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται η ιδιότητά 
του. 

Η προσφορά του θα συνοδεύεται από επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας των 
αντίστοιχων οχηµάτων η οποία θα βεβαιώνει την ιδιότητα του ως επίσηµου 
αντιπρόσωπου, εκπροσώπου ή και διανοµέα ή µέλους επίσηµου δικτύου συντήρησης 
οχηµάτων.Η επιστολή δεν είναι αναγκαία ως αποδεικτικό στοιχείο όταν η ιδιότητα του 
συµµετέχοντος προκύπτει σαφώς από τον επίσηµη ιστοσελίδα του κατασκευαστή του 
εκάστοτε οχήµατος. Στην περίπτωση αυτή της προσφοράς θα επισυνάπτεται υπεύθυνη 
δήλωση του συµµετέχοντος στην οποία θα αναφέρει την ιδιότητα του καθώς και την 
διεύθυνση της ιστοσελίδας η οποία την επιβεβαιώνει. 

Η προσφορά του θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι τα 
χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά είναι τα γνήσια που προτείνει ο κατασκευαστής του 
οχήµατος για το οποίο προορίζονται και ότι διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευµένο κατά 
περίπτωση προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να 
εκτελεί. 
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Της προσφοράς θα επισυνάπτεται η άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων που θα 
χρησιµοποιηθούν καθώς και περιγραφή του διατιθέµενου εξοπλισµού. 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ισχύουν 
κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο ∆ήµος µπορεί να κηρύξει τον προµηθευτή 
έκπτωτο. 

7. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι ανεξάρτητο 
συνεργείο επισκευής οχηµάτων ή νοµικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει συνεργείο ή 
συνεργεία επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων ιδιόκτητα ή συνεργαζόµενα και που σε 
κάθε περίπτωση χρησιµοποιούν τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία απευθύνονται στα 
συγκεκριµένα οχήµατα, θα πρέπει να καταθέσει τα σχετικά έγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνύεται η ιδιότητά του. 

Η προσφορά του θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του µε την οποία θα δηλώνει 
ότι θα χρησιµοποιεί για την συντήρηση των οχηµάτων για τα οποία καταθέτει προσφορά 
γνήσια ανταλλακτικά. 

Θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο είναι 
εκπαιδευµένο κατάλληλα ώστε να επεµβαίνει στα αντίστοιχα µηχανικά µέρη. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις του κατασκευαστή των οχηµάτων ή του 
αντιπρόσωπου του ή του εκπροσώπου του στη χώρα µας, από τις οποίες θα 
αποδεικνύεται ότι το προσωπικό του συµµετέχοντα έχει παρακολουθήσει σχετικά 
σεµινάρια εκµάθησης του προγράµµατος συντήρησης των συγκεκριµένων τύπων 
οχηµάτων για τα οποία καταθέτει προσφορά ώστε να είναι σε θέση να επεµβαίνει στο 
όχηµα σεβόµενο τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του, ενώ ο ∆ήµος δύναται να 
εξετάσει ερχόµενος σε επαφή µε τον κατασκευαστή των οχηµάτων ή τον επίσηµο 
αντιπρόσωπο του στη χώρα, την ισχύ και την επάρκεια των σχετικών βεβαιώσεων. 

Στην περίπτωση που για κάποια από τα οχήµατα για τα οποία καταθέτει προσφορά ο 
συµµετέχων δεν υπάρχουν βεβαιώσεις εκπαίδευσης του προσωπικού του κατά τα 
ανωτέρω οριζόµενα ο συµµετέχων µπορεί να επικαλεστεί σχετική εµπειρία αρκεί αυτή να 
αποδεικνύεται από σχετικές συµβάσεις, τιµολόγια, βιβλία συνεργείου, βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης εργασιών και κάθε άλλο µέσο από το οποίο να προκύπτει η σχετική εµπειρία 
του χρησιµοποιούµενου προσωπικού σε σχέση µε τα οχήµατα για τα οποία καταθέτει 
προσφορά. 

Σε κάθε περίπτωση ο συµµετέχων θα καταθέσει τις σχετικές άδειες εξάσκησης 
επαγγέλµατος του προσωπικού που θα απασχοληθεί στις παρεχόµενες υπηρεσίες. 

Συνοψίζοντας, οι συµµετέχοντες που εµπίπτουν στα οριζόµενα στο παρόν εδάφιο 7, θα 
πρέπει να επισυνάπτουν της προσφοράς τους τουλάχιστον τα ακόλουθα τα οποία 
τεκµηριώνουν την επάρκεια και την ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών: 

• ∆ήλωση στην οποία να αναφέρονται οι εγκαταστάσεις (επωνυµία, διεύθυνση)  
που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών ιδιόκτητες ή δάνειες ή 
συνεργαζόµενες. 

• ∆ήλωση στην οποία να αναφέρονται οι κατά το νόµο υπεύθυνοι των 
προτεινόµενων εγκαταστάσεων. 

• Την άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων που θα χρησιµοποιηθούν η οποία θα 
πρέπει να είναι σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
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• ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι: «το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής 
οχηµάτων διαθέτει το σύνολο του αναγκαίου µηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού και ενηµερωµένου στην τελευταία έκδοση λογισµικού 
διάγνωσης για την εκτέλεση των προβλεποµένων εργασιών συντήρησης των 
οχηµάτων της οµάδας για την οχηµάτων για την οποία υποβάλεται η προσφορά 
σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή τους.  

• ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι «το προτεινόµενο συνεργείο επισκευής 
οχηµάτων διαθέτει το αναγκαίο κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για την 
εκτέλεση των προβλεποµένων εργασιών διάγνωσης και συντήρησης των 
οχηµάτων της οµάδας για την οχηµάτων για την οποία υποβάλεται η προσφορά 
σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή τους» της οποίας 
θα επισυνάπτονται οι σχετικές άδειες άσκησης επαγγέλµατος.  

• Περιγραφή της πολιτικής συνεργασίας τους µε τρίτους- εφόσον υπάρχει - 
(εµπλεκόµενα συνεργεία, αντιπρόσωποι, εταιρίες παροχής τεχνικών υπηρεσιών, 
προµηθευτές ανταλλακτικών, κλπ κατά περίπτωση) µε σκοπό την εκτέλεση των 
σχετικών εργασιών και ο τρόπος διασφάλισης ότι η συνεργασία θα διαρκέσει 
τουλάχιστον όσο και η προκύπτουσα από τον διαγωνισµό σύµβαση παροχής των 
υπηρεσιών. 

• Περιγραφή υλοποίησης παλαιοτέρων ανάλογων συµβάσεων - µε ιδιωτικούς ή 
δηµόσιους φορείς- (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείµενο, κόστος εργασιών, κα.), 
επισυνάπτοντας και αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών - εφόσον 
υπάρχουν. 

• Τα παραπάνω ζητούµενα στοιχεία θα αναλυθούν και για τους τυχόν τρίτους 
εµπλεκόµενους εφόσον αυτοί υπάρχουν. 

• Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση του συµµετέχοντος, µπορεί να 
επηρεάσει θετικά την τεχνική αξιολόγηση του το οποίο όµως δεν αναιρεί την 
υποχρέωση επισύναψης των προαναφερόµενων στην προσφορά του. 

8. Απορρίπτονται ανταλλακτικά ιµιτασιόν και ανταλλακτικά που δεν είναι σύµφωνα µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχηµάτων όπως και 
συνεργεία τα οποία δεν διαθέτουν κατά περίπτωση το κατάλληλα εκπαιδευµένο 
προσωπικό.Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να 
αποδείξουν τη γνησιότητα και καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων ανταλλακτικών 
καθώς και την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού τους καθόλη τη διάρκεια της 
σύµβασης.Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύµβασης 
να ισχύουν κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο ∆ήµος µπορεί να κηρύξει τον 
προµηθευτή έκπτωτο. 
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Άρθρο 7 ΚΕΚ και βεβαιώσεις ταχογράφου 

Ο ∆ήµος µε βάση τις τρέχουσες ανάγκες του υπολογίζει ότι θα χρειαστεί να προβεί εντός 
του έτους 2017 στην έκδοση καρτών ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ) ως εξής. 

Α/Α Είδος ΚΕΚ Αριθµός ΚΕΚ 

1 Οχήµατα κάτω των 3,5 τόνων µικτού φορτίου βενζινοκίνητα 11 

2 Οχήµατα κάτω των 3,5 τόνων µικτού φορτίου πετρελαιοκίνητα 5 

3 Οχήµατα άνω των 3,5 τόνων µικτού φορτίου πετρελαιοκίνητα 14 

 

Ο ∆ήµος µε βάση τις τρέχουσες ανάγκες του υπολογίζει ότι θα χρειαστεί να προβεί εντός 
του έτους 2017 στην έκδοση βεβαιώσεων καλής λειτουργίας ταχογράφων ως εξής. 

Α/Α Είδος ταχογράφου 
Αριθµός 

βεβαιώσεων 

1 Συµβατικός ταχογράφος 4 

 

Οι συµµετέχοντες ή οι συνεργαζόµενοι µε αυτούς θα πρέπει να διαθέτουν τις 
κατάλληλες άδειες και εξοπλισµό για την έκδοση καρτών ελέγχου καυσαερίων ανά 
κατηγορία οχήµατος καθώς και για την έκδοση πιστοποιητικών καλής λειτουργίας 
ταχογράφων. 

Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών του παρόντος άρθρου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 
72 ώρες µε την προϋπόθεσε ότι δεν θα εντοπιστούν στο όχηµα προβλήµατα τα οποία θα 
πρέπει να επιλυθούν προκειµένου να εκτελεστούν οι προβλεπόµενες εργασίες. 

 

Άρθρο 8 – Γνήσια ανταλλακτικά. 

Σχετικά µε τον όρο «γνήσια ανταλλακτικά» ο οποίος χρησιµοποιείται στην παρούσα 
συγγραφή ισχύουν τα ακόλουθα: 

Το όποιο ανταλλακτικό ενός αυτοκινήτου προσδιορίζεται µονοσήµαντα από τον τύπο του 
αυτοκινήτου, για το οποίο προορίζεται, και τον κωδικό ανταλλακτικού που όρισε ο 
κατασκευαστής του αυτοκινήτου.  

Ταυτόχρονα ο κωδικός ανταλλακτικού του κατασκευαστή του αυτοκινήτου προσδιορίζει 
και όλες τις ιδιότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει το πρότυπο ανταλλακτικό το 
οποίο χρησιµοποιείται στη γραµµή συναρµολόγησης του οχήµατος (ανταλλακτικό 
πρώτης τοποθέτησης) και τις οποίες ιδιότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά θα πρέπει 
υποχρεωτικώς να πληρούν και τα υπό προµήθεια ανταλλακτικά.  

Συνεπώς τα προς προµήθεια ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι Γνήσια Ανταλλακτικά ή 
Εφάµιλλης Ποιότητας Ανταλλακτικά, κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
461/2010 (Block Exemption Regulation).  

Ως Γνησία Ανταλλακτικά γίνονται δεκτά τα παρακάτω:  

α) O.E. ανταλλακτικά αυτοκινήτων (O.E.=Original Equipment): Πρόκειται για 
ανταλλακτικά αυτοκινήτων, που κατασκευάζονται από κορυφαίους κατασκευαστές µε 
τους οποίους οι αυτοκινητοβιοµηχανίες έχουν συνάψει συµβόλαια προµηθειών. Τα 
ανταλλακτικά αυτά πωλούνται σε συσκευασίες που φέρουν το εµπορικό σήµα της 

17PROC005837857 2017-02-23



Σελίδα 83 από 155 

αυτοκινητοβιοµηχανίας και συνήθως αποκαλούνται «Γνήσια ανταλλακτικά / Genuine 
parts» αυτοκινήτων.  

β) O.E.M./O.E.S. ανταλλακτικά αυτοκινήτων (O.E.M.=Original Equipment Manufacturer 
& O.E.S.= Original Equipment Supplier): Πρόκειται για τα ίδια ακριβώς ανταλλακτικά 
αυτοκινήτων µε τα γνήσια, τα οποία προέρχονται ακριβώς από τους ίδιους 
κατασκευαστές ανταλλακτικών, που προµηθεύουν τις αυτοκινητοβιοµηχανίες µε 
ανταλλακτικά αυτοκινήτων πρώτης τοποθέτησης. Τα ανταλλακτικά αυτά πωλούνται στις 
συσκευασίες του κατασκευαστή τους και όχι στις συσκευασίες που φέρουν το εµπορικό 
σήµα κάθε αυτοκινητοβιοµηχανίας. Ως Εφάµιλλης Ποιότητας Ανταλλακτικά (Matching 
Quality Spare Parts) γίνονται δεκτά τα ανταλλακτικά που ο παραγωγός τους είναι σε 
θέση, 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.  

Για το τµήµα της υπερκατασκευής ενός οχήµατος καθώς και του πρόσθετου εξοπλισµού 
που πιθανόν να φέρει, ο κατά περίπτωση κατασκευαστής χρησιµοποίει, ως επί το 
πλείστον, τον κωδικό του εξαρτήµατος που όρισε ο παραγωγός του εξαρτήµατος και δεν 
ορίζει άλλον δικό του κωδικό. Συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση, το ανταλλακτικό και 
χαρακτηριστικά του προσδιορίζονται από το κωδικό του παραγωγού του.  

Στην περιγραφή ενός ανταλλακτικού είναι δυνατόν να συναντάται ο όρος: 
“Ανταλλακτικά εργοστασιακής ανακατασκευής”.  

Σε αυτή την περίπτωση καθορίζονται τα ακόλουθα: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 
ανακατασκευής (Remanufactured or Rebuilt Parts): Πρόκειται για προηγουµένως 
χρησιµοποιηµένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία έχουν υποστεί ανακατασκευή και 
λειτουργούν ως καινούρια ανταλλακτικά αυτοκινήτων.  

Στην περίπτωση αυτή γίνονται δεκτά µόνον εργοστασιακής ανακατασκευής 
ανταλλακτικά. 

∆ηλαδή ανταλλακτικά που ανακατασκευάστηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, τον 
ποιοτικό έλεγχο και την έγκριση του αρχικού κατασκευαστή.  

Σε κάθε περίπτωση δεν γίνονται δεκτά απλώς µεταχειρισµένα ανταλλακτικά 
αυτοκινήτων καθώς και ανταλλακτικά τα οποία δεν πληρούν γενικότερα τα παραπάνω. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να µπορεί ανά πάσα στιγµή να µπορεί να συσχετίσει το 
οποιοδήποτε ανταλλακτικό έχει χρησιµοποιήσει ή σκοπεύει να χρησιµοποιήσει µε τα 
οριζόµενα στο παρόν άρθρο. 

 

Άρθρο 9 εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών ορίζεται σε µονοετής και συµπεριλαµβάνει κάθε 
ανταλλακτικό το οποίο χρησιµοποιήθηκε.  

Αφορά σε κάθε ανταλλακτικό το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί κατά την διάρκεια των 
εργασιών τακτικής συντήρησης καθώς και σε κάθε εργασία που εκτελέστηκε. 

Στην περίπτωση αστοχίας ο ανάδοχος θα πρέπει να αποκαταστήσει το άµεσο πρόβληµα 
που παρουσιάστηκε καθώς και κάθε πρόβληµα το οποίο παράχθηκε από το αρχικό µε 
δικά του έξοδα. 

Στην περίπτωση που η απαιτούµενη επισκευή βλάβης η οποία προκλήθηκε λόγω χρήσης 
ελαττωµατικού ανταλλακτικού ή λόγω προβληµατικής εργασίας διαρκέσει πέραν των 
δέκα ηµερολογιακών ηµερών, ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να αντικαταστήσει 
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προσωρινά και µέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής το όχηµα, µε άλλο παρόµοιο το 
οποίο θα θέσει στην διάθεση του ∆ήµου µε δικά του έξοδα. 

Τα παραπάνω οριζόµενα στο άρθρο 8 της παρούσης συγγραφής θα επιβεβαιώνονται από 
δήλωση του συµµετέχοντος η οποία θα επισυνάπτεται της τεχνικής του προσφοράς. 

 

Άρθρο 10 παράδοση και παραλαβή οχήµατος ή µηχανήµατος έργου. 

Η παράδοση στον ανάδοχο και η παραλαβή από τον ανάδοχο των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου θα γίνεται εντός των ευρύτερων ορίων της πόλης του 
Καρπενησίου στην οποία έχει έδρα ο ∆ήµος. 

Σε κάθε περίπτωση που ο ανάδοχος επιθυµεί να µεταφέρει το όχηµα σε συνεργείο το 
οποίο βρίσκεται εκτός των ευρύτερων ορίων της πόλης αυτό θα γίνεται µε δικά του 
έξοδα και χωρίς να επιβαρύνεται µε διανυθέντα χιλιόµετρα ή ώρες λειτουργίας για το 
σκοπό αυτό το όχηµα ή το µηχάνηµα αντίστοιχα. 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/02/2017   
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
   

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΩΤΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 
 
 
 
 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 
 
 
 
 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 
 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 2/Μ14/2017 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :   

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :   

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ :   

ΤΗΛ :   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ :   

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ :   

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ :   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΥΠΟΥ Α  :   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΥΠΟΥ Β :   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

:   

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

:   

Α/Α 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ (√) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (√) 

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

1 
έλεγχος κατάστασης / φθοράς ελαστικών και 
ενδεχόµενη ρύθµιση πίεσης, έλεγχος για 
ανοµοιόµορφη φθορά, και ρεζέρβας 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

2 

έλεγχος λειτουργίας συστήµατος φωτισµού, 
προβολείς, φλας, αλάρµ, χώρος αποσκευών, 
χώρος επιβατών, θήκες αντικειµένων, πίνακας 
οργάνων κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

3 
έλεγχος λειτουργίας συστήµατος 
υαλοκαθαριστήρων, πλύσης τζαµιών, ρύθµιση 
ψεκαστήρων 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

4 έλεγχος φθοράς µάκτρων 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   5 
έλεγχος κατάστασης και φθοράς εµπρός φρένων, 
υλικά τριβής φρένων, καθαρισµός, λίπανση κλπ. 
έλεγχος λειτουργίας συστήµατος 
αντιµπλοκαρίσµατος τροχών ABS κατά 
περίπτωση. 

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   
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ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

6 

έλεγχος κατάστασης και φθοράς πίσω φρένων, 
υλικά τριβής, διαρροές, καθαρισµός, λίπανση 
κλπ. έλεγχος λειτουργίας συστήµατος 
αντιµπλοκαρίσµατος τροχών ABS κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

7 
έλεγχος εµπρόσθιας ανάρτησης οχήµατος, 
ανοχές, γεωµετρία, αποσβεστήρες κραδασµών, 
σύσφιξη, λίπανση κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

8 
έλεγχος οπίσθιας ανάρτησης οχήµατος, ανοχές, 
γεωµετρία, αποσβεστήρες κραδασµών, σύσφιξη, 
λίπανση. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

9 
έλεγχος συστήµατος διεύθυνσης, ανοχές, 
διαρροές, γεωµετρία, λίπανση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

10 
έλεγχος και λίπανση κεντρικού άξονα µετάδοσης 
κίνησης 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

11 
έλεγχος φούσκες ηµιαξονίων για βλάβη και 
λίπανση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

12 έλεγχος ρουλεµάν τροχών, λίπανση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
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ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

13 

έλεγχος κατάστασης και ακεραιότητας: αµάξωµα 
περιµετρικά και οροφή, κάτω µέρος αµαξώµατος, 
σκληρά και µαλακά µέρη σωληνώσεων, 
σινεµπλόκ κλπ. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   14 
έλεγχος κατάστασης κλειδαριών, καθαρισµός και 
λίπανση µηχανισµών εκτός κλειδαριάς κινητήρα 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

15 
έλεγχος ιµάντων κίνησης βοηθητικών 
συστηµάτων 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

16 
έλεγχος τεντώµατος ιµάντων κίνησης βοηθητικών 
συστηµάτων  

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

17 έλεγχος και πιθανή ρύθµιση πεντάλ συµπλέκτη 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

18 
έλεγχος και ρύθµιση διαδροµής καστάνιας 
χειρόφρενου 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

19 
έλεγχος σωλήνα λαδιού αντλίας κενού για 
διαρροές και βλάβες 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   20 έλεγχος συστήµατος εισαγωγής αέρα κινητήρα 

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   
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ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

21 
έλεγχος τουρµπίνας, έλεγχος σωλήνα λαδιού 
τουρµπίνας (πετρελαιοκίνητα και όπου υπάρχει) 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

22 έλεγχος βαλβίδας EGR (πετρελαιοκίνητα) 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

23 ακουστικός έλεγχος διάκενων βαλβίδων 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

24 έλεγχος διάκενων βαλβίδων και ρύθµιση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

25 έλεγχος εκποµπής καυσαερίων 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

26 έλεγχος συστήµατος αναθυµιάσεων κινητήρα 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

27 
έλεγχος συστήµατος ψύξης κινητήρα, 
εναλλάκτης, αντλία, κολάρα, διαρροές κλπ. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
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ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

28 
έλεγχος και αποκατάσταση στάθµης υγρών, 
ψυκτικού κινητήρα, φρένων, υαλοκαθαριστήρων, 
µπαταρίας, τιµονιού κλπ. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

29 
έλεγχος λειτουργίας συστηµάτων ελέγχου 
κινητήρα µέσω πρίζας διάγνωσης 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

30 
έλεγχος συστήµατος θέρµανσης καµπίνας 
επιβατών 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

31 
έλεγχος και συντήρηση συστήµατος ψύξης 
καµπίνας επιβατών (αν υπάρχει) 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

32 
έλεγχος συστήµατος εξάτµισης κινητήρα, έλεγχος 
βάσεων. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

33 έλεγχος συστήµατος ανάφλεξης κινητήρα 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

34 
έλεγχος καλωδίων ανάφλεξης κινητήρα 
(βενζινοκίνητα) 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   35 έλεγχος διανοµέα (βενζινοκίνητα) 

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   
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ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

36 
έλεγχος κυκλώµατος καυσίµου για ύπαρξη νερού, 
καθαρισµός. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

37 
έλεγχος κυκλώµατος καυσίµου για ανάπτυξη 
µικροοργανισµών, καθαρισµός 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

38 
έλεγχος βάσεων κινητήρα και κιβωτίου 
ταχυτήτων 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ   ΚΑΛΗ   

39 αντικατάσταση σπινθηριστών (βενζινοκίνητα) 

ΌΧΙ   ΜΕΤΡΙΑ   

ΝΑΙ   ΚΑΛΗ   

40 αντικατάσταση φίλτρου αέρα 

ΌΧΙ   ΜΕΤΡΙΑ   

ΝΑΙ   ΚΑΛΗ   
41 αντικατάσταση φίλτρου κλιµατιστικού 

ΌΧΙ   ΜΕΤΡΙΑ   

ΝΑΙ      

42 αντικατάσταση λιπαντικού κινητήρα 

ΌΧΙ      

ΝΑΙ      

43 αντικατάσταση φίλτρου λιπαντικού κινητήρα 

ΌΧΙ      

ΝΑΙ   ΚΑΛΗ   

44 
αντικατάσταση λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων 
και βοηθητικού κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   ΜΕΤΡΙΑ   

ΚΑΛΗ   45 
έλεγχος λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων και 
βοηθητικού κατά περίπτωση 

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   
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ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ   ΚΑΛΗ   

46 αντικατάσταση λιπαντικού διαφορικού 

ΌΧΙ   ΜΕΤΡΙΑ   

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

47 έλεγχος λιπαντικού διαφορικού 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ      

48 αντικατάσταση φίλτρου καυσίµου. 

ΌΧΙ      

ΝΑΙ   ΚΑΛΗ   

49 
αντικατάσταση υγρών φρένων και συστήµατος 
διεύθυνσης 

ΌΧΙ   ΜΕΤΡΙΑ   

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

50 
έλεγχος υγρών φρένων και συστήµατος 
διεύθυνσης 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

51 
έλεγχος απόδοσης κινητήρα, µετάδοσης, αξόνων, 
φρένων, οργάνων ελέγχου, συστήµατος  
θέρµανσης και κλιµατισµού µε δοκιµή στο δρόµο 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

52 
έλεγχος και συντήρηση πρόσθετου εξοπλισµού 
οχήµατος. Αναφέρεται το είδος του εξοπλισµού 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Α/Α:….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 3 Μ14/2017 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :   

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :   

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ :   

ΤΗΛ :   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ :   

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ :   

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ :   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΥΠΟΥ Α  :   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΥΠΟΥ Β :   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ :   

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

:   

Α/Α 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ 

& ΛΟΙΠΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

1 
έλεγχος κατάστασης  / φθοράς ελαστικών και 
ενδεχόµενη ρύθµιση πίεσης, έλεγχος για ανοµοιόµορφη 
φθορά, και ρεζέρβας 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

2 
έλεγχος λειτουργίας συστήµατος φωτισµού, προβολείς, 
φλας, αλάρµ, χώρος αποσκευών, χώρος επιβατών, 
θήκες αντικειµένων, πίνακας οργάνων κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

3 
έλεγχος λειτουργίας συστήµατος υαλοκαθαριστήρων, 
πλύσης τζαµιών, ρύθµιση ψεκαστήρων 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

4 έλεγχος φθοράς µάκτρων ΝΑΙ   ΚΑΛΗ   
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ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

5 
έλεγχος κατάστασης και φθοράς εµπρός φρένων, υλικά 
τριβής φρένων, καθαρισµός, λίπανση κλπ. κατά 
περίπτωση. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

6 
έλεγχος κατάστασης και φθοράς πίσω φρένων, υλικά 
τριβής, διαρροές, καθαρισµός, λίπανση κλπ. κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

7 
έλεγχος εµπρόσθιας ανάρτησης οχήµατος, ανοχές, 
γεωµετρία, αποσβεστήρες κραδασµών, σύσφιξη, 
λίπανση κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

8 
έλεγχος οπίσθιας ανάρτησης οχήµατος, ανοχές, 
γεωµετρία, αποσβεστήρες κραδασµών, σύσφιξη, 
λίπανση. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

9 
έλεγχος συστήµατος διεύθυνσης, ανοχές, διαρροές, 
γεωµετρία, λίπανση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

10 
έλεγχος και λίπανση κεντρικού άξονα µετάδοσης 
κίνησης κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   11 έλεγχος φούσκες ηµιαξονίων για βλάβη και λίπανση 

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   
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ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

12 έλεγχος ρουλεµάν τροχών, λίπανση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

13 
έλεγχος κατάστασης και ακεραιότητας: αµάξωµα 
περιµετρικά και οροφή, κάτω µέρος αµαξώµατος, 
σκληρά και µαλακά µέρη σωληνώσεων, σινεµπλόκ κλπ. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

14 
έλεγχος κατάστασης κλειδαριών, καθαρισµός και 
λίπανση µηχανισµών εκτός κλειδαριάς κινητήρα 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

15 έλεγχος ιµάντων κίνησης βοηθητικών συστηµάτων 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

16 
έλεγχος τεντώµατος ιµάντων κίνησης βοηθητικών 
συστηµάτων  

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

17 έλεγχος και πιθανή ρύθµιση πεντάλ συµπλέκτη 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

18 έλεγχος και ρύθµιση διαδροµής καστάνιας χειρόφρενου 

ΌΧΙ   ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
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ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

19 
έλεγχος σωλήνα λαδιού αντλίας κενού για διαρροές και 
βλάβες κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

20 έλεγχος συστήµατος εισαγωγής αέρα κινητήρα 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

21 
έλεγχος τουρµπίνας, έλεγχος σωλήνα λαδιού 
τουρµπίνας (όπου υπάρχει) 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

22 έλεγχος βαλβίδας EGR (πετρελαιοκίνητα) 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

23 ακουστικός έλεγχος διάκενων βαλβίδων 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

24 
έλεγχος διάκενων βαλβίδων και ρύθµιση κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

25 έλεγχος εκποµπής καυσαερίων 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
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ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

26 έλεγχος συστήµατος αναθυµιάσεων κινητήρα 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

27 
έλεγχος συστήµατος ψύξης κινητήρα, εναλλάκτης, 
αντλία, κολάρα, διαρροές κλπ. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

28 
έλεγχος και αποκατάσταση στάθµης υγρών, ψυκτικού 
κινητήρα, φρένων, υαλοκαθαριστήρων, µπαταρίας, 
τιµονιού κλπ. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

29 
έλεγχος λειτουργίας συστηµάτων ελέγχου κινητήρα 
µέσω πρίζας διάγνωσης 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

30 έλεγχος συστήµατος θέρµανσης καµπίνας επιβατών 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

31 
έλεγχος και συντήρηση συστήµατος ψύξης καµπίνας 
επιβατών (αν υπάρχει) 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

32 
έλεγχος συστήµατος εξάτµισης κινητήρα, έλεγχος 
βάσεων. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

33 έλεγχος συστήµατος ανάφλεξης κινητήρα ΝΑΙ   ΚΑΛΗ   
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ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

34 έλεγχος καλωδίων ανάφλεξης κινητήρα (βενζινοκίνητα) 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

35 έλεγχος διανοµέα (βενζινοκίνητα) 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

36 
έλεγχος κυκλώµατος καυσίµου για ύπαρξη νερού, 
καθαρισµός. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

37 
έλεγχος κυκλώµατος καυσίµου για ανάπτυξη 
µικροοργανισµών, καθαρισµός (πετρελαιοκίνητα) 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

38 έλεγχος βάσεων κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

39 αντικατάσταση µπουζί (βενζινοκίνητα) 

ΌΧΙ       

ΝΑΙ       

40 αντικατάσταση φίλτρου αέρα 

ΌΧΙ       

41 αντικατάσταση φίλτρου κλιµατιστικού ΝΑΙ       
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ΌΧΙ       

ΝΑΙ       

42 Αντικατάσταση λιπαντικού κινητήρα 

ΌΧΙ       

ΝΑΙ       

43 Αντικατάσταση φίλτρου λιπαντικού κινητήρα 

ΌΧΙ       

ΝΑΙ       

44 
Αντικατάσταση λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων και 
βοηθητικού κατά περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

45 
Έλεγχος λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων και 
βοηθητικού κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

46 Αντικατάσταση λιπαντικού διαφορικού κατά περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

47 Έλεγχος λιπαντικού διαφορικού 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

48 Αντικατάσταση φίλτρου καυσίµου. 

ΌΧΙ       

ΝΑΙ       

49 
Αντικατάσταση υγρών φρένων και συστήµατος 
διεύθυνσης 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

50 έλεγχος υγρών φρένων και συστήµατος διεύθυνσης 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   51 
έλεγχος απόδοσης κινητήρα, µετάδοσης, αξόνων, 
φρένων, οργάνων ελέγχου, συστήµατος  θέρµανσης 
και κλιµατισµού µε δοκιµή στο δρόµο ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   
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ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α/Α:….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 Μ14/2017 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :   

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :   

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ :   

ΤΗΛ :   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ :   

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ :   

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ :   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 50Ω :   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 250Ω :   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 500Ω         

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

:   

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

:   

Α/Α 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ 

ΦΟΡΤΩΤΕΣ  
ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ (√) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (√) 

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

1 

έλεγχος κατάστασης  / φθοράς ελαστικών - 
ερπυστριών κατά περίπτωση και ενδεχόµενη 
ρύθµιση πίεσης, έλεγχος για ανοµοιόµορφη 
φθορά 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

2 

έλεγχος λειτουργίας συστήµατος φωτισµού, 
προβολείς, φλας, αλάρµ, προβολείς εργασίας, 
φάροι, χώρος χειριστή, όργανα ελέγχου 
µηχανήµατος, ωρόµετρο. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

3 
έλεγχος λειτουργίας συστήµατος 
υαλοκαθαριστήρων, πλύσης τζαµιών, ρύθµιση 

ΝΑΙ   ΚΑΛΗ   
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ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ψεκαστήρων κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

4 έλεγχος φθοράς µάκτρων κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

5 
έλεγχος κατάστασης και φθοράς συστήµατος 
πέδησης και στάσης καθαρισµός, λίπανση κλπ. 
κατά περίπτωση. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

6 έλεγχος αξόνων µετάδοσης κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

7 
καθαρισµός µαγνητικών φίλτρων λιπαντικού 
αξόνων, διαφορικών κλπ κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

8 
αντικατάσταση µαγνητικών φίλτρων λιπαντικού 
αξόνων, διαφορικών κλπ κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

9 
έλεγχος συστήµατος διεύθυνσης, ανοχές, 
διαρροές, γεωµετρία, 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   10 έλεγχος συστήµατος µετάδοσης κίνησης 

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   
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ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

11 
έλεγχος κατάστασης και ακεραιότητας 
περιµετρικά, οροφή, κάτω µέρος µηχανήµατος 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

12 
έλεγχος κατάστασης κλειδαριών, καθαρισµός και 
λίπανση µηχανισµών εκτός κλειδαριάς κινητήρα 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

13 
έλεγχος εµπρόσθιου κουβά και τσάπας, έλεγχος 
µαχαιριών και παρελκόµενων κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

14 
έλεγχος συστήµατος εκτέλεσης έργου, µπράτσα, 
µπούµα, µαχαίρια κλπ κατά περίπτωση. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

15 
έλεγχος τυχόν παρελκοµένων συστηµάτων 
εκτέλεσης έργου 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

16 
έλεγχος συστήµατος σταθεροποίησης 
µηχανήµατος κατά την εργασία (ποδαρικά κλπ) 
κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

17 έλεγχος στάθµης ψυκτικού υγρού κινητήρα 

ΌΧΙ   ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
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ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

18 αντικατάσταση ψυκτικού υγρού κινητήρα 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

19 
έλεγχος φίλτρου υγρού ψύξης κινητήρα κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

20 
αντικατάσταση φίλτρου υγρού ψύξης κινητήρα 
κατά περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

21 
έλεγχος - καθαρισµός φίλτρου - φίλτρων αέρα 
κινητήρα κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

22  
αντικατάσταση φίλτρου - φίλτρων αέρα 
κινητήρα κατά περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

23 έλεγχος στάθµης λιπαντικού κινητήρα 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

24 αντικατάσταση λιπαντικού κινητήρα 

ΌΧΙ       

ΝΑΙ       

25 
αντικατάσταση φίλτρου - φίλτρων λιπαντικού 
κινητήρα 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

26 
έλεγχος στάθµης υγρού υδραυλικού συστήµατος 
µετάδοσης κίνησης µηχανήµατος 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
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ΝΑΙ       

27 
αντικατάσταση υγρού υδραυλικού συστήµατος 
µετάδοσης κίνησης µηχανήµατος κατά 
περίπτωση ΌΧΙ       

ΝΑΙ       

28 
αντικατάσταση φίλτρου υγρού υδραυλικού 
συστήµατος κίνησης µηχανήµατος κατά 
περίπτωση ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

29 
έλεγχος φίλτρου καυσίµου κινητήρα, 
πρωτεύοντος - δευτερεύοντος κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

30 έλεγχος φίλτρου υδατοπαγίδας κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

31 
αντικατάσταση φίλτρου υδατοπαγίδας κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

32 έλεγχος συστήµατος πέδησης µηχανήµατος 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

33 
έλεγχος αξόνων µετάδοσης κίνησης κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

34 έλεγχος λιπαντικού µειωτήρων κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

35 
αντικατάσταση λιπαντικού µειωτήρων κατά 
περίπτωση ΝΑΙ       
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ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

36 
έλεγχος λιπαντικού και τυχόν φίλτρων 
λιπαντικού διαφορικών κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

37 
αντικατάσταση λιπαντικού και τυχόν φίλτρων 
λιπαντικού διαφορικών κατά περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΝΑΙ       

38 
πλήρης λίπανση (ΓΡΑΣΣΆΡΙΣΜΑ) µηχανήµατος 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του εγχειρίδιου 
συντήρησης. ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

39 
έλεγχος ιµάντων κίνησης βοηθητικών 
συστηµάτων 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

40 
έλεγχος τεντώµατος ιµάντων κίνησης 
βοηθητικών συστηµάτων  

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

41 έλεγχος συστήµατος εισαγωγής αέρα κινητήρα 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

42 
έλεγχος τουρµπίνας, έλεγχος σωλήνα λαδιού 
τουρµπίνας (πετρελαιοκίνητα και όπου υπάρχει) 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   43 έλεγχος τυχόν βαλβίδας EGR (πετρελαιοκίνητα) 

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   
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ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

44 ακουστικός έλεγχος διάκενων βαλβίδων 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

45 έλεγχος διάκενων βαλβίδων και ρύθµιση 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

46 έλεγχος εκποµπής καυσαερίων 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

47 έλεγχος συστήµατος αναθυµιάσεων κινητήρα 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

48 
έλεγχος συστήµατος ψύξης κινητήρα, 
εναλλάκτης, αντλία, κολάρα, διαρροές κλπ. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

49 
έλεγχος και αποκατάσταση στάθµης υγρών, 
ψυκτικού κινητήρα, φρένων, 
υαλοκαθαριστήρων, µπαταρίας, τιµονιού κλπ. ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

50 
έλεγχος λειτουργίας συστηµάτων ελέγχου 
κινητήρα και µηχανήµατος µέσω πρίζας 
διάγνωσης 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

51 
έλεγχος συστήµατος εξάτµισης κινητήρα, 
έλεγχος βάσεων. 

ΝΑΙ   ΚΑΛΗ   

17PROC005837857 2017-02-23



Σελίδα 108 από 155 

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

52 
έλεγχος κυκλώµατος καυσίµου για ύπαρξη 
νερού, καθαρισµός. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

53 
έλεγχος κυκλώµατος καυσίµου για ανάπτυξη 
µικροοργανισµών, καθαρισµός 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

54 
έλεγχος βάσεων κινητήρα και συστήµατος 
µετάδοσης κίνησης 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

55 
Έλεγχος λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων και 
βοηθητικού κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

56 
Αντικατάσταση λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων 
και βοηθητικού κατά περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

57 Έλεγχος λιπαντικού διαφορικού 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

58 Αντικατάσταση λιπαντικού διαφορικού 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   59 
έλεγχος υγρών φρένων και συστήµατος 
διεύθυνσης 

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   
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ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

60 
Αντικατάσταση υγρών φρένων και συστήµατος 
διεύθυνσης 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

61 

έλεγχος απόδοσης κινητήρα, µετάδοσης, 
αξόνων, φρένων, οργάνων ελέγχου, 
συστήµατος  θέρµανσης και κλιµατισµού, 
έλεγχος µηχανήµατος έργου µε δοκιµή. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

62 
έλεγχος - καθαρισµός φίλτρου αέρα καµπίνας 
κατά περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΝΑΙ       

63 
αλλαγή φίλτρου - φίλτρων αέρα καµπίνας κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

64 
έλεγχος συστήµατος ψύξης καµπίνας επιβατών 
(αν υπάρχει) 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  
65 

πλήρης συντήρηση κλιµατιστικού κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

66 
έλεγχος συστήµατος θέρµανσης καµπίνας 
χειριστή 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

67 
Έλεγχος κυκλώµατος αέρα µηχανήµατος κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
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ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

68 
συντήρηση κυκλώµατος αέρα µηχανήµατος 
αντικατάσταση φίλτρων λιπαντικών κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

69 
Έλεγχος χειριστηρίων µηχανήµατος έργου, 
πιέσεις, διαρροές, ανταπόκριση, διατάξεις 
ασφαλείας 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 5 Μ14/2017 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :   

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :   

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ :   

ΤΗΛ :   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ :   

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ :   

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ :   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 100Ω :   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 300Ω :   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 600Ω         

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

:   

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

:   

Α/Α 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ (√) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (√) 

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

1 
έλεγχος κατάστασης  / φθοράς ελαστικών κατά 
περίπτωση και ενδεχόµενη ρύθµιση πίεσης, 
έλεγχος για ανοµοιόµορφη φθορά 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

2 

έλεγχος λειτουργίας συστήµατος φωτισµού, 
προβολείς, φλας, αλάρµ, προβολείς εργασίας, 
φάροι, χώρος χειριστή, όργανα ελέγχου 
µηχανήµατος, ωρόµετρο κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  
3 

έλεγχος λειτουργίας συστήµατος 
υαλοκαθαριστήρων, πλύσης τζαµιών, ρύθµιση 
ψεκαστήρων κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

4 έλεγχος φθοράς µάκτρων κατά περίπτωση ΝΑΙ   ΚΑΛΗ   
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ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

5 
έλεγχος - καθαρισµός φίλτρου αέρα καµπίνας 
κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

6 
αλλαγή φίλτρου - φίλτρων αέρα καµπίνας κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

7 
έλεγχος συστήµατος ψύξης καµπίνας επιβατών 
(αν υπάρχει) 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

8 
πλήρης συντήρηση κλιµατιστικού κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

9 έλεγχος συστήµατος θέρµανσης καµπίνας 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

10 
έλεγχος κατάστασης και ακεραιότητας 
περιµετρικά, οροφή, κάτω µέρος µηχανήµατος 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   11 
έλεγχος κατάστασης και φθοράς συστήµατος 
πέδησης και στάσης καθαρισµός, λίπανση κλπ. 
κατά περίπτωση. ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   
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ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

12 
έλεγχος αξόνων µετάδοσης κίνησης κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

13 
καθαρισµός µαγνητικών φίλτρων λιπαντικού 
αξόνων, διαφορικών κλπ κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

14 
αντικατάσταση µαγνητικών φίλτρων λιπαντικού 
αξόνων, διαφορικών κλπ κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

15 
έλεγχος συστήµατος διεύθυνσης, ανοχές, 
διαρροές, γεωµετρία, 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

16 έλεγχος συστήµατος µετάδοσης κίνησης 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

17 
έλεγχος κατάστασης κλειδαριών, καθαρισµός και 
λίπανση µηχανισµών εκτός κλειδαριάς κινητήρα 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

18 έλεγχος στάθµης ψυκτικού υγρού κινητήρα 

ΌΧΙ   ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
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ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

19 αντικατάσταση ψυκτικού υγρού κινητήρα 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

20 
έλεγχος φίλτρου υγρού ψύξης κινητήρα κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

21 
αντικατάσταση φίλτρου υγρού ψύξης κινητήρα 
κατά περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

22 
έλεγχος - καθαρισµός φίλτρου - φίλτρων αέρα 
κινητήρα κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

23 
αντικατάσταση φίλτρου - φίλτρων αέρα 
κινητήρα κατά περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

24 έλεγχος στάθµης λιπαντικού κινητήρα 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

25 αντικατάσταση λιπαντικού κινητήρα 

ΌΧΙ       

ΝΑΙ       

26 
αντικατάσταση φίλτρου - φίλτρων λιπαντικού 
κινητήρα 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

27 
έλεγχος φίλτρου καυσίµου κινητήρα, 
πρωτεύοντος - δευτερεύοντος κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
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ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

28 έλεγχος φίλτρου υδατοπαγίδας κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       
29 

αντικατάσταση φίλτρου υδατοπαγίδας κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

30 έλεγχος συστήµατος πέδησης µηχανήµατος 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

31 
έλεγχος αξόνων µετάδοσης κίνησης κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

32 έλεγχος λιπαντικού µειωτήρων κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

33 
αντικατάσταση λιπαντικού µειωτήρων κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

34 
έλεγχος λιπαντικού και τυχόν φίλτρων 
λιπαντικού διαφορικών κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

35 
αντικατάσταση λιπαντικού και τυχόν φίλτρων 
λιπαντικού διαφορικών κατά περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

36 
έλεγχος ιµάντων κίνησης βοηθητικών 
συστηµάτων 

ΌΧΙ   ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
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ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

37 
έλεγχος τεντώµατος ιµάντων κίνησης 
βοηθητικών συστηµάτων  

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

38 έλεγχος συστήµατος εισαγωγής αέρα κινητήρα 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

39 
έλεγχος τουρµπίνας, έλεγχος σωλήνα λαδιού 
τουρµπίνας (πετρελαιοκίνητα και όπου υπάρχει) 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

40 έλεγχος τυχόν βαλβίδας EGR (πετρελαιοκίνητα) 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

41 
ακουστικός έλεγχος διάκενων βαλβίδων 
κινητήρα 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

42 
έλεγχος διάκενων βαλβίδων κινητήρα και 
ρύθµιση κατά περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

43 έλεγχος εκποµπής καυσαερίων 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
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ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

44 έλεγχος συστήµατος αναθυµιάσεων κινητήρα 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

45 
έλεγχος συστήµατος ψύξης κινητήρα, 
εναλλάκτης, αντλία, κολάρα, διαρροές κλπ. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

46 
έλεγχος και αποκατάσταση στάθµης υγρών, 
ψυκτικού κινητήρα, φρένων, 
υαλοκαθαριστήρων, µπαταρίας, τιµονιού κλπ. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

47 

έλεγχος λειτουργίας συστηµάτων ελέγχου 
κινητήρα, πλαισίου και µηχανήµατος έργου 
µέσω πρίζας διάγνωσης, ηλεκτρονική ρύθµιση 
όπου απαιτείται. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

48 
έλεγχος συστήµατος εξάτµισης κινητήρα, 
έλεγχος βάσεων. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

49 
έλεγχος κυκλώµατος καυσίµου για ύπαρξη 
νερού, καθαρισµός. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

50 
έλεγχος κυκλώµατος καυσίµου για ανάπτυξη 
µικροοργανισµών, καθαρισµός 

ΌΧΙ   ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
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ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

51 
έλεγχος βάσεων κινητήρα και συστήµατος 
µετάδοσης κίνησης 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

52 
Έλεγχος λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων και 
βοηθητικού κιβωτίου µετάδοσης κίνησης κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       
53 

Αντικατάσταση λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων 
και βοηθητικού κατά περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

54 Έλεγχος λιπαντικού διαφορικού 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       
55 Αντικατάσταση λιπαντικού διαφορικού 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

56 
έλεγχος υγρών φρένων και συστήµατος 
διεύθυνσης 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

57 
Αντικατάσταση υγρών φρένων και συστήµατος 
διεύθυνσης 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

58 
έλεγχος ανάρτησης πλαισίου οχήµατος, σφίξιµο 
ζυγιά κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

59 
γενικός έλεγχος πλαισίου οχήµατος, γεφυρών, 
ψευδοπλαισίου υπερκατασκευής, σφίξιµο & 

ΝΑΙ   ΚΑΛΗ   
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ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ρυθµίσεις κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

60 

έλεγχος εξαρτηµάτων µηχανήµατος 
"υπερκατασκευής" - παρελκόµενων, επιµέρους 
µηχανισµών κατά περίπτωση, σύστηµα 
εκτέλεσης έργου 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

61 
έλεγχος τυχόν παρελκοµένων συστηµάτων 
εκτέλεσης έργου 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

62 
έλεγχος συστήµατος σταθεροποίησης 
µηχανήµατος κατά την εργασία (ποδαρικά κλπ) 
κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

63 
έλεγχος υδραυλικού συστήµατος µηχανήµατος 
έργου, πιέσεις, διαρροές, βαλβίδες, αντλία, 
λειτουργία 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

64 
έλεγχος διατάξεων ελέγχου και ασφάλειας 
µηχανήµατος έργου, emergency stop κλπ. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

65 
Έλεγχος χειριστηρίων µηχανήµατος έργου, 
πιέσεις, διαρροές, ανταπόκριση, διατάξεις 
ασφαλείας κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
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ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

66 
έλεγχος στάθµης υγρού υδραυλικού συστήµατος 
µετάδοσης κίνησης µηχανήµατος κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       
67 

αντικατάσταση υγρού υδραυλικού συστήµατος 
µετάδοσης κίνησης µηχανήµατος κατά 
περίπτωση ΌΧΙ       

ΝΑΙ       
68 

αντικατάσταση φίλτρου υγρού υδραυλικού 
συστήµατος κίνησης µηχανήµατος κατά 
περίπτωση ΝΑΙ       

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

69 
πλήρης λίπανση (ΓΡΑΣΣΆΡΙΣΜΑ) πλαισίου 
οχήµατος και µηχανήµατος σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις του εγχειρίδιου συντήρησης. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

70 
έλεγχος κυκλώµατος αέρα πλαισίου και 
υπερκατασκευής κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

71 
συντήρηση κυκλώµατος αέρα οχήµατος 
αντικατάσταση φίλτρων λιπαντικών κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

72 

έλεγχος απόδοσης κινητήρα, µετάδοσης, 
αξόνων, φρένων, οργάνων ελέγχου, 
συστήµατος  θέρµανσης και κλιµατισµού, 
έλεγχος µηχανήµατος έργου µε δοκιµή. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 6 Μ14/2017 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :   

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :   

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ :   

ΤΗΛ :   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ :   

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ :   

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ :   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :   

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :   
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΥΠΟΥ Α  :   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΥΠΟΥ Β :   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ :   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

:   

Α/Α 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΡΕΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ   
ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ (√) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (√) 

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

1 
έλεγχος κατάστασης  / φθοράς ελαστικών - ερπυστριών 
κατά περίπτωση και ενδεχόµενη ρύθµιση πίεσης, έλεγχος 
για ανοµοιόµορφη φθορά 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

2 

έλεγχος λειτουργίας συστήµατος φωτισµού, προβολείς, 
φλας, αλάρµ, προβολείς εργασίας, φάροι, χώρος 
χειριστή, όργανα ελέγχου µηχανήµατος, ωρόµετρο κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

3 
έλεγχος λειτουργίας συστήµατος υαλοκαθαριστήρων, 
πλύσης τζαµιών, ρύθµιση ψεκαστήρων 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

4 έλεγχος φθοράς µάκτρων 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

5 
έλεγχος - καθαρισµός φίλτρου αέρα καµπίνας κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

6 
αλλαγή φίλτρου - φίλτρων αέρα καµπίνας κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ       

7 
έλεγχος συστήµατος ψύξης καµπίνας επιβατών (αν 
υπάρχει) 

ΝΑΙ   ΚΑΛΗ   
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ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

8 πλήρης συντήρηση κλιµατιστικού κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

9 έλεγχος συστήµατος θέρµανσης καµπίνας 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

10 
έλεγχος κατάστασης και ακεραιότητας περιµετρικά, 
οροφή, κάτω µέρος οχήµατος 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

11 
έλεγχος κατάστασης και φθοράς συστήµατος πέδησης και 
στάσης καθαρισµός, λίπανση κλπ. κατά περίπτωση. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

12 έλεγχος αξόνων µετάδοσης κίνησης κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

13 
καθαρισµός µαγνητικών φίλτρων λιπαντικού αξόνων, 
διαφορικών κλπ κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
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ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

14 
αντικατάσταση µαγνητικών φίλτρων λιπαντικού αξόνων, 
διαφορικών κλπ κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

15 
έλεγχος συστήµατος διεύθυνσης, ανοχές, διαρροές, 
γεωµετρία, 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

16 έλεγχος συστήµατος µετάδοσης κίνησης 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

17 
έλεγχος κατάστασης κλειδαριών, καθαρισµός και λίπανση 
µηχανισµών εκτός κλειδαριάς κινητήρα 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

18 έλεγχος στάθµης ψυκτικού υγρού κινητήρα 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

19 αντικατάσταση ψυκτικού υγρού κινητήρα 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

20 έλεγχος φίλτρου υγρού ψύξης κινητήρα κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

21 
αντικατάσταση φίλτρου υγρού ψύξης κινητήρα κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ       

22 
έλεγχος - καθαρισµός φίλτρου - φίλτρων αέρα κινητήρα 
κατά περίπτωση 

ΝΑΙ   ΚΑΛΗ   
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ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

23 
αντικατάσταση φίλτρου - φίλτρων αέρα κινητήρα κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

24 έλεγχος στάθµης λιπαντικού κινητήρα 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

25 αντικατάσταση λιπαντικού κινητήρα 

ΌΧΙ       

ΝΑΙ       

26 αντικατάσταση φίλτρου - φίλτρων λιπαντικού κινητήρα 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

27 
έλεγχος φίλτρου καυσίµου κινητήρα, πρωτεύοντος - 
δευτερεύοντος κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

28 έλεγχος φίλτρου υδατοπαγίδας κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       
29 αντικατάσταση φίλτρου υδατοπαγίδας κατά περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

30 έλεγχος συστήµατος πέδησης µηχανήµατος 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

31 έλεγχος αξόνων µετάδοσης κίνησης κατά περίπτωση ΝΑΙ   ΚΑΛΗ   

17PROC005837857 2017-02-23



Σελίδα 126 από 155 

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  
ΌΧΙ   

ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

32 έλεγχος λιπαντικού µειωτήρων κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       
33 αντικατάσταση λιπαντικού µειωτήρων κατά περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

34 
έλεγχος λιπαντικού και τυχόν φίλτρων λιπαντικού 
διαφορικών κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       
35 

αντικατάσταση λιπαντικού και τυχόν φίλτρων λιπαντικού 
διαφορικών κατά περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

36 έλεγχος ιµάντων κίνησης βοηθητικών συστηµάτων 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

37 
έλεγχος τεντώµατος ιµάντων κίνησης βοηθητικών 
συστηµάτων  

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

38 έλεγχος συστήµατος εισαγωγής αέρα κινητήρα κινητήρα 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

39 
έλεγχος τουρµπίνας, έλεγχος σωλήνα λαδιού τουρµπίνας 
(πετρελαιοκίνητα και όπου υπάρχει) 

ΌΧΙ   ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
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ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

40 έλεγχος τυχόν βαλβίδας EGR (πετρελαιοκίνητα) 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

41 ακουστικός έλεγχος διάκενων βαλβίδων κινητήρα 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

42 
έλεγχος διάκενων βαλβίδων κινητήρα και ρύθµιση κατά 
περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

43 έλεγχος εκποµπής καυσαερίων 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

44 έλεγχος συστήµατος αναθυµιάσεων κινητήρα 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

45 
έλεγχος συστήµατος ψύξης κινητήρα, εναλλάκτης, 
αντλία, κολάρα, διαρροές κλπ. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

46 
έλεγχος και αποκατάσταση στάθµης υγρών, ψυκτικού 
κινητήρα, φρένων, υαλοκαθαριστήρων, µπαταρίας, 
τιµονιού κλπ. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   47 
έλεγχος λειτουργίας συστηµάτων ελέγχου κινητήρα και  
πλαισίου µέσω πρίζας διάγνωσης, ηλεκτρονική ρύθµιση 
όπου απαιτείται. ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   
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ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

48 
έλεγχος συστήµατος εξάτµισης κινητήρα, έλεγχος 
βάσεων. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

49 
έλεγχος κυκλώµατος καυσίµου για ύπαρξη νερού, 
καθαρισµός. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

50 
έλεγχος κυκλώµατος καυσίµου για ανάπτυξη 
µικροοργανισµών, καθαρισµός 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

51 
έλεγχος βάσεων κινητήρα και συστήµατος µετάδοσης 
κίνησης 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

52 
Έλεγχος λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων και βοηθητικού 
κιβωτίου µετάδοσης κίνησης κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

53 
Αντικατάσταση λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων και 
βοηθητικού κατά περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

54 Έλεγχος λιπαντικού διαφορικού 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       

55 Αντικατάσταση λιπαντικού διαφορικού κατά περίπτωση 

ΌΧΙ       

56 έλεγχος υγρών φρένων και συστήµατος διεύθυνσης ΝΑΙ   ΚΑΛΗ   
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ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  
ΌΧΙ   

ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΝΑΙ       
57 

Αντικατάσταση υγρών φρένων και συστήµατος 
διεύθυνσης κατά περίπτωση 

ΌΧΙ       

ΚΑΛΗ   
ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  
58 

έλεγχος ανάρτησης πλαισίου οχήµατος, σφίξιµο ζυγιά 
κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

59 
έλεγχος κυκλώµατος αέρα πλαισίου και υπερκατασκευής 
κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

60 
συντήρηση κυκλώµατος αέρα οχήµατος αντικατάσταση 
φίλτρων λιπαντικών κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

61 
γενικός έλεγχος πλαισίου οχήµατος, γεφυρών, 
ψευδοπλαισίου υπερκατασκευής, σφίξιµο & ρυθµίσεις 
κατά περίπτωση 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

62 

έλεγχος υπερκατασκευής οχήµατος, έλεγχος επί µέρους 
µηχανισµών, διατάξεων ασφαλείας, βάσεων 
υπερκατασκευής, πείρων και ασφαλειών, ανοχών, τυχόν 
άξονα PTO- αντλίας υδραυλικών, πιέσεων λειτουργίας 
υδραυλικών, έλεγχος διαρροών υδραυλικών και αέρα, 
έλεγχος λειτουργίας PTO, έλεγχος φωτισµού εργασίας, 
έλεγχος χειριστηρίου καµπίνας, λίπανση κατά περίπτωση ΌΧΙ   

ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

63 
έλεγχος υπερκατασκευής οχήµατος, έλεγχος επί µέρους 
µηχανισµών, διατάξεων ασφαλείας, βάσεων 
υπερκατασκευής, πείρων και ασφαλειών, ανοχών, τυχόν 

ΝΑΙ   ΚΑΛΗ   

17PROC005837857 2017-02-23



Σελίδα 130 από 155 

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

64 
πλήρης λίπανση (ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ) πλαισίου οχήµατος και 
υπερκατασκευής σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 
εγχειρίδιου συντήρησης. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΚΑΛΗ   

ΝΑΙ   

ΜΕΤΡΙΑ   

ΜΕΤΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

65 

έλεγχος απόδοσης κινητήρα, µετάδοσης, αξόνων, 
φρένων, οργάνων ελέγχου, συστήµατος  θέρµανσης και 
κλιµατισµού, έλεγχος λειτουργίας υπερκατασκευής µε 
δοκιµή. 

ΌΧΙ   
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Αρ. Μελέτης: 14/2017 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Επιλογή αναδόχου για την τακτική 
συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου 
του ∆ήµου για το έτος 2017 

 Προϋπολογισµός: 70.959,00 € 

 Χρήση: 2017 

 

 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

 

  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΥΠΟΥ 

Α 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΤΥΠΟΥ Β 

Α/Α 
ΟΜΑ-
∆Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟ-
ΦΟΡΙΑΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

    
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΠΟΣ
ΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΑΝΑ 

ΟΧΗΜΑ 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΑΝΑ 

ΟΜΑ∆Α 

1 1 ΚΗΙ 4360 MAZDA     1 110,00 1 330,00 440,00 

2 1 ΚΗΥ 9393 MAZDA     1 100,00 1 290,00 390,00 

3 1 ΚΗΗ 6525 MAZDA     1 100,00 1 230,00 330,00 

4 1 ΚΗΥ 3778 MAZDA     1 100,00 1 230,00 330,00 

5 1 ΚΗΥ 3783 MAZDA     1 100,00 1 230,00 330,00 

6 1 ΚΗΥ 3787 MAZDA     1 100,00 1 230,00 330,00 

2.150,00 

7 2 ΚΗΗ 6523 MITSUBISHI     1 100,00 1 290,00 390,00 Π
ΙΝ

Α
ΚΑ

Σ 
1 

– 
ΕΛ

ΑΦ
ΡΑ

 Η
Μ

ΙΦ
Ο
ΡΤ

Η
ΓΑ

 –
 Κ

Λ
ΕΙ

ΣΤ
Ο
 Ε

ΛΑ
Φ
ΡΥ

 Φ
Ο
ΡΤ

Η
ΓΟ

 

8 2 ΚΗΙ 4361 MITSUBISHI     1 100,00 1 290,00 390,00 

780,00 
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9 3 ΚΗΙ 4365 TOYOTA     1 100,00 1 290,00 390,00 

10 3 ΚΗΙ 4369 TOYOTA     1 110,00 1 290,00 400,00 

11 3 ΚΗΥ 3781 TOYOTA     1 100,00 1 290,00 390,00 

12 3 ΚΗΥ 3785 TOYOTA     1 100,00 1 290,00 390,00 

13 3 ΚΗΥ 3792 TOYOTA     1 100,00 1 290,00 390,00 

14 3 ΚΗΥ 9356 TOYOTA     1 110,00 1 310,00 420,00 

2.380,00 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΥΠΟΥ 
Α 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΤΥΠΟΥ Β 

Α/Α 
ΟΜΑ-
∆Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟ-
ΦΟΡΙΑΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

  
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΠΟΣ
Ο-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΑΝΑ 

ΟΧΗΜΑ 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΑΝΑ 

ΟΜΑ∆Α 

15 4 ΚΗΥ 3773 AUDI A.G.     1 100,00 1 250,00 350,00 350,00 

16 5 ΚΗΗ 6524 
FORD WERKE 

AG 
    1 100,00 1 250,00 350,00 350,00 

17 6 ΚΗΗ 6522 HONDA     1 110,00 1 270,00 380,00 380,00 

18 7 ΚΗΗ 6527 HYUNDAI     1 100,00 1 250,00 350,00 

19 7 ΚΗΥ 9381 HYUNDAI     1 100,00 1 250,00 350,00 

20 7 ΚΗΥ 9399 
HYUNDAI 
MOTOR C 

    1 100,00 1 250,00 350,00 

1.050,00 

21 8 ΚΗΥ 9388 
NISSAN 
EUROPE 

    1 110,00 1 270,00 380,00 380,00 

22 9 ΚΗΗ 6520 OPEL     1 150,00 1 400,00 550,00 550,00 

23 10 ΚΗΙ 4364 
FUJI HEAVY 
SUBARU 

    1 110,00 1 230,00 340,00 340,00 

24 11 ΚΗΙ 4368 SUZUKI     1 100,00 1 230,00 330,00 

25 11 ΚΗΙ 4367 SUZUKI     1 100,00 1 230,00 330,00 

660,00 

26 12 ΚΗΥ 3786 TOYOTA     1 110,00 1 280,00 390,00 

Π
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Α
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Σ 
3 

– 
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ΙΒ
Α
ΤΗ

ΓΑ
 &

 Λ
Ο
ΙΠ

Α 
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Η
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27 12 ΚΗΥ 3790 ΤΟΥΟΤΑ     1 80,00 1 180,00 260,00 

650,00 
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28 13 ΚΝ 8568 
PEUGEOT 

Μοτοποδήλατο 
    1 30,00 1 60,00 90,00 

29 13 KN 8468 
HONDA 

Μοτοποδήλατο 
    1 30,00 1 60,00 90,00 

180,00 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 50Ω ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 300Ω ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 600Ω 

Α/Α 
ΟΜΑ-
∆Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟ-
ΦΟΡΙΑΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΠΟΣ
Ο-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΑΝΑ 

ΜΗΧΑΝ
ΗΜΑ 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΑΝΑ 

ΟΜΑ∆Α 

33 14 ΜΕ 34448 BOBCAT 10 75,00 1 250,00 1 450,00 1.450,00 1.450,00 

34 15 ΜΕ 34505 CASE 10 75,00 1 380,00 1 600,00 1.730,00 1.730,00 

28 16 ΜΕ 63016 CATERPILLAR 10 75,00 1 380,00 1 600,00 1.730,00 1.730,00 

59 17 ΜΕ 6465 FAUN FRSCH 10 75,00 1 380,00 1 600,00 1.730,00 1.730,00 

18 18 ΜΕ 29478 JCB 10 75,00 1 380,00 1 600,00 1.730,00 

57 18 ΜΕ 93883 JCB 10 75,00 1 380,00 1 600,00 1.730,00 

32 18 ΜΕ 114330 JCB VIBROMAX 10 75,00 1 350,00 1 600,00 1.700,00 

5.160,00 

29 19 ΜΕ 82614 JOHN DEERE 10 75,00 1 350,00 1 600,00 1.700,00 1.700,00 

27 20 ΜΕ 34485 KOMATSU 10 75,00 1 400,00 1 650,00 1.800,00 

30 20 ΜΕ 93856 KOMATSU 10 75,00 1 400,00 1 650,00 1.800,00 

46 20 ΜΕ 34488 KOMATSU 10 75,00 1 450,00 1 800,00 2.000,00 

5.600,00 

Π
ΙΝ

Α
ΚΑ

Σ 
5 

– 
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Η
Χ
ΑΝ

Η
Μ
Α
ΤΑ

 Ε
ΡΓ

Ο
Υ 
– 

Φ
Ο
ΡΤ

Ω
ΤΕ

Σ 

35 21 ΜΕ 63017 VOLVO 10 75,00 1 400,00 1 650,00 1.800,00 1.800,00 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 100Ω ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 300Ω ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 600Ω 

Α/Α 
ΟΜΑ-
∆Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟ-
ΦΟΡΙΑΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΠΟΣ
ΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΑΝΑ 

ΟΧΗΜΑ 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΑΝΑ 

ΟΜΑ∆Α 

DAIMLER BENZ 
– UNIMOG  36 22 ΜΕ 93877 
KUPPER 
WEISER 

4 150,00 1 400,00 1 650,00 1.650,00 

37 22 ΜΕ 114328 
DAIMLER - 
UNIMOG 

4 150,00 1 380,00 1 630,00 1.610,00 

43 22   UNIMOG  4 150,00 1 380,00 1 630,00 1.610,00 

4.870,00 

Π
ΙΝ

Α
ΚΑ

Σ 
7 

Ο
ΧΗ

Μ
Α
ΤΑ

 - 
Μ

Η
ΧΑ

Ν
Η
Μ
Α
ΤΑ

 

38 23 ΜΕ 34481 
FOREDIL 

MACCHINE 
4 150,00 1 380,00 1 630,00 1.610,00 3.220,00 
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39 23 ΜΕ 34484 
FOREDIL 

MACCHINE 
4 150,00 1 380,00 1 630,00 1.610,00 

MERCEDES 
BENZ AG 

40 24 ΜΕ 122725 

HEPHAESTUS 

4 200,00 1 400,00 1 650,00 1.850,00 1.850,00 

41 25 ΜΕ 63043 MULTICAR 4 150,00 1 380,00 1 630,00 1.610,00 

42 25 ΜΕ 93896 MULTICAR 4 150,00 1 380,00 1 630,00 1.610,00 

3.220,00 

44 26 KHH 6526 
Α.ΚΑΟΥΣΗΣ 

Α.Ε. 
4 150,00 1 400,00 1 650,00 1.650,00 

45 26 KHH 6528 
Α.ΚΑΟΥΣΗΣ 

Α.Ε. 
4 150,00 1 400,00 1 650,00 1.650,00 

3.300,00 

  
ΣΕΡΒΙΣ ΤΥΠΟΥ Α 

ΜΙΚΡΟ 
ΣΕΡΒΙΣ ΤΥΠΟΥ Β 

ΜΕΓΑΛΟ 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΑΝΑ 

ΟΧΗΜΑ 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΑΝΑ 

ΟΜΑ∆Α 
Α/Α 

ΟΜΑ-
∆Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟ-
ΦΟΡΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

    
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΠΟΣ
ΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

    

28 27 ΚΗΙ 4375 MAN     1 300,00 1 800,00 1.100,00 

30 27 ΚΗΗ 6526 MAN     1 300,00 1 900,00 1.200,00 

2.300,00 

32 28 ΚΗΥ 3759 MERCEDES     1 300,00 1 800,00 1.100,00 

33 28 ΚΗΥ 3761 MERCEDES     1 300,00 1 800,00 1.100,00 

36 28 ΚΗΙ 4376 
MERCEDES 
BENZ AG 

    1 300,00 1 800,00 1.100,00 

37 28 ΚΗΙ 4353 
DAIMLER 
CHRYSLER 

    1 300,00 1 800,00 1.100,00 

4.400,00 

39 29 ΚΗΥ 9392 RENAULT     1 300,00 1 900,00 1.200,00 

Π
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ΡΤ

Η
ΓΑ

 &
 Β

Α
ΡΕ

Α 
Ο
Χ
Η
Μ

Α
ΤΑ

 

40 29 ΚΗΥ 9394 RENAULT     1 300,00 1 900,00 1.200,00 

2.400,00 

Α/Α 
ΟΜΑ-
∆Α 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑ 
ΟΜΑ∆Α 

41 30 ΚΕΚ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗ-

ΤΑ 
10 10,00 100,00 Κ

ΕΚ
 

42 30 ΚΕΚ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙ-
ΝΗΤΑ ΚΑΤΩ 
ΤΩΝ 3,5Τ 

7 11,00 77,00 

345,00 
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42 30 ΚΕΚ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙ-
ΝΗΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 

3,5Τ 
12 14,00 168,00 

Β
Τ 43 31 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 4 55,00 220,00 220,00 

ΣΥΝΟΛΟ 57.225,00 

ΦΠΑ 13.734,00  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 70.959,00 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/02/2017   
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
   

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΩΤΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 
 
 
 
 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 
 
 
 
 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 
 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Αρ. Μελέτης: 14/2017 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Επιλογή αναδόχου για την τακτική 
συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου 
του ∆ήµου για το έτος 2017 

 Προϋπολογισµός: 70.959,00 € 

 Χρήση: 2017 

 

 

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 1 Αντικείµενο 

 

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η επιλογή αναδόχου ή αναδόχων για την 
εκτέλεση των εργασιών τακτικής συντήρησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου 
του ∆ήµου σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους µε σκοπό την διατήρηση της 
λειτουργίας τους εντός των προδιαγραφών του κατασκευαστή τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της σύµβασης υπάγονται στις διατάξεις οι 
οποίες προσδιορίζονται αναλυτικά στη σχετική διακήρυξη του διαγωνισµού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 Προϋπολογισµός – χρηµατοδότηση 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 70.959.00ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 

Θα βαρύνει τον προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου του οικονοµικού έτους 2017 και 
κατανέµεται σε κωδικούς αριθµούς οι οποίοι αφορούν σε επισκευές οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία ως εξής : 
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α/α κωδικός ποσό 

1 10.6263.002 421,60 

2 15.6263.002 3.346,76 

3 20.6263.002 9.560,40 

4 20.6264.002 1.996,40 

5 25.6263.002 2.816,04 

6 25.6264.003 6.584,40 

7 30.6263.002 11.711,80 

8 30.6264.005 33.653,60 

9 35.6263.002 421,60 

10 40.6263.002 446,40 

 

Άρθρο 4 Τόπος εκτέλεσης χρόνος εκτέλεσης 

Ο τόπος και ο χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης προσδιορίζονται κατά περίπτωση στην 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσης, άρθρα 2,3,4,5,6,7. 

 

Άρθρο 5 Συµβατικά Στοιχεία Τευχών 

Ως συµβατικά στοιχεία - τεύχη, µαζί µε όλα έγγραφα τα οποία προσαρτώνται σε αυτά ή 

τα συµπληρώνουν και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης που θα 

καταρτιστεί µε τη σειρά που αναφέρονται είναι τα εξής: 

1. η προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

2. η Οικονοµική Προσφορά του αναδόχου. 

3. η  Τεχνική Προσφορά του αναδόχου.  

4. η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

 

Άρθρο 6 ανακήρυξη αναδόχου. 

Ανακηρύσσεται ένας ανάδοχος ανά οµάδα οχηµάτων τουλάχιστον όπως αναλύονται στα 
άρθρα 2,3,4,5,6, και 7 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 Σύµβαση 

Οι ανάδοχοι µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένοι 
να προσέλθουν σε ορισµένο τόπο και χρόνο όχι µεγαλύτερο των είκοσι ηµερών από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης από την υπηρεσία, προς υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης και να καταθέσουν την κατά το άρθρο 8 της παρούσης, εγγύηση 
για την καλή εκτέλεση αυτής. 

Η σύµβαση υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου για τον ανάδοχο και 
από τον νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου για το ∆ήµο. 
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ΑΡΘΡΟ 8 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% χωρίς τον ΦΠΑ 
επί του προϋπολογισµού της αξίας της προκύπτουσας σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την 
παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της Σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο Παρακολούθηση σύµβασης - Παραλαβή εργασιών 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίσει αρµόδιο ή αρµόδιους για την παρακολούθηση της 
σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 216 παρ.1 & 2 του Ν.4412/2016. 

Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών συντήρησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργου του ∆ήµου,  γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3 του άρθρου 221. (άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από την περίπτωση 48 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16). 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο Τρόπος πληρωµής 

Οι τιµές µονάδας του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη 
διάρκεια της προµήθειας και για κανένα λόγο και σε καµία αναθεώρηση υπόκεινται. 

Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά µε εντάλµατα που θα εκδίδονται µετά από κάθε 
παραλαβή επισκευής από την αρµόδια επιτροπή και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 
διέπουν τη λειτουργία του οικείου ΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο Ποιότητα υλικών. 

Οι εργασίες καθώς και τα χρησιµοποιούµενα αναλώσιµα υλικά και ανταλλακτικά θα είναι 
αρίστης ποιότητας κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. 

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει τα δείγµατα των χρησιµοποιούµενων 
αναλωσίµων υλικών λιπαντικών και ανταλλακτικών. 

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε οποιονδήποτε έλεγχο των 
χρησιµοποιούµενων αναλωσίµων, λιπαντικών και ανταλλακτικών προκειµένου να 
εξετάσει την καταλληλότητα τους απευθυνόµενος στον κατασκευαστή του οχήµατος ή 
του µηχανήµατος έργου. 

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει έλεγχο των αναλωσίµων, λιπαντικών και 
ανταλλακτικών από οποιοδήποτε εργαστήριο της αρεσκείας του προκειµένου να 
εξακριβωθούν τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, µε δαπάνη των προµηθευτών. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο Φόροι-τέλη 

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

Ο ΦΠΑ βαραίνει το ∆ήµο. 

 

Άρθρο 13 CPV 

50112200-5 Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων. 

50114200-9 Υπηρεσίες συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων. 

50530000-9-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανηµάτων. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/02/2017   
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
   

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΩΤΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 
 
 
 
 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 
 
 
 
 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 
 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονοµασία: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 6137 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ύδρας 6 / Καρπενησι / 36100 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΜΠΟΥΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

- Τηλέφωνο: 2237350072 

- Ηλ. ταχυδροµείο: d.mpouas@0716.syzefxis.gov.gr 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.karpenisi.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): 

50112200-5 Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων, 50114200-9 Υπηρεσίες 
συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων, 50530000-9-1 Υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης µηχανηµάτων 

] 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: […………………………] 

- Η σύµβαση αναφέρεται σε υπηρεσίες 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων :  31 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 

[……………………………………………………………………………………………………..…] 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: 

 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) : 
 

Ταχυδροµική διεύθυνση: 

Οδός:…………………………………………… 

Αριθµός:……………………………………….. 

Τ.Κ.:…………………………………………….. 

Πόλη:……………..…………………………... 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο : 

∆ιεύθυνση δικτυακού τόπου (εάν υπάρχει): 

..................................................................... 

……………………...………………………..… 

………………..……………………………..… 

…………………………..…………………..… 

…………………………………………………. 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή 

µεσαία επιχείρηση; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι 

εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήµατος (προ)επιλογής); 

[   ] Ναι      [   ] Όχι      [   ] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής 

ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

 

α)[……………………..…………………….…] 

 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……….….……][….….…………] 

[….……….……..…][………………..……] 
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο 

κατάλογο: 

γ)[……………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………..….…] 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 
δ) [   ] Ναι       [   ] Όχι 

Εάν όχι: 

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 αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

 

ε) [   ] Ναι       [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε 

άλλους; 

 [   ] Ναι     [   ] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους 

οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …): 

 

 

α)…………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………….. 

 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 

φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

 

 

β)…………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

γ)…………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

Τµήµατα Απάντηση: 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή των 

τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας 

επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

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

ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο συνοδευόµενο από την 

ηµεροµηνία και τον τόπο γέννησης : 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα ………………………………………………….. 

Ταχυδροµική διεύθυνση: 
……………………………………………………

…………………………………………………… 

Τηλέφωνο: …………………………………………………. 

Ηλ. ταχυδροµείο: …………………………………………………. 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 

σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την 

έκταση, τον σκοπό …): 

[…………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………….……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονοµικών φορέων προκειµένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο µέρος IV  

 [   ]Ναι       [   ]Όχι 

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών. 

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό 

προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την 

εκτέλεση της σύµβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και 

V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση· 

2. δωροδοκία
,
· 

3. απάτη· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος 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 έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή 

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;  

 

 [   ] Ναι       [   ] Όχι 

 

 

 

 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί  

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ηµεροµηνία:[……/……/……..…..],  

σηµείο-(-α): [ ……………………….…..…….],  

λόγος(-οι):[ ………………………….………..] 

 

β) […………………………………………..…] 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και 

σχετικό(-ά) σηµείο(-α) 

[…………………………………….………….] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[   ] Ναι      [   ] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: […………………………………..………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………..…] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
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Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστηµένος ; 

[   ]  Ναι     [   ]  Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε:  

 

 

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο  

πρόκειται: 

 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

γ1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσµευτική; 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισµού: 

γ2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε 

υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την 

καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[………………………………….………]· 

 

 

 β)[…………………………………….……] 

 
 
 
 γ.1) [   ]Ναι      [   ] Όχι  

 

  - [   ] Ναι      [   ] Όχι  

 

  - [……………..…………………….…..…]· 

 

  - [………………..……………….……..…]· 

 

 

γ.2)[…………………………………...……]· 

δ) [   ] Ναι      [   ] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες 

[………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………..…] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 

παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

[   ] Ναι       [   ] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει εν γνώσει του 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[   ] Ναι        [   ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: 

[…………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 

ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

[   ] Ναι        [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της 

εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων 

σχετικά µε τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του 

λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις
 
 

 

-[.................................................................] 

[...............................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

................................] 

 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα 

Εάν ναι να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

 

[...............................................................................

.................................................................................

......................................................] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[   ] Ναι        [    ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν:  

[.........................................................

.......................................................

.....................................……] 

[   ] Ναι          [   ] Όχι 

 

 

[…………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………............] 

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

Εάν ναι να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[   ] Ναι        [    ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: 

[…………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………..…] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συµφερόντων, λόγω της συµµετοχής 

του στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

 

 

[…………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………......…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 

ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην 

προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύµβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

 

 

 

[…………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………....................…] 
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[   ] Ναι        [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………...................] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 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 
Εάν ναι να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[   ] Ναι       [   ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: 

[…………………………………………………

……………………………………...................] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν 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, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 

πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

 

 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

 

 

 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής  ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα 

σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 

εγκατάστασής; του: 

[………………………………………………………………

………………………………………………………………
…………………………] 

 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου 

οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

[   ] Ναι       [   ] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:  

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

[   ] Ναι       [   ] Όχι 
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Β: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 

1.Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 

οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες 

κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους 

παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούς: 

Αριθµός ετών: …………………………… 
 

Περιγραφή ποσά ηµεροµηνίες Παραλήπτες 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
2) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό 

του οικονοµικού φορέα και ο αριθµός των 

διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία 

τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: 

[….......], [............]  

[...........], [............]  

[...........], [............]  

Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών: 

[...........], [............]  

[...........], [............]  

[...........], [............]  

3) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό 

ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους 

υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: 

 

[...............................................................................

.................................................................................

.................................................................................

............................................], 

[………………………………………..…………

………………………………………….............] 

4) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει τα 

ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας: 

[...............................................................................

.................................................................................

.................................................................................

............................................] 
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5)Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το παραγωγικό 

δυναµικό ή τις τεχνικές ικανότητες του 

οικονοµικού φορέα καθώς και τα µέτρα που 

λαµβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; 

[   ] Ναι        [   ] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύµβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 
α)[..........................................................……] 

 

 

 

 

β) [………………….………………….….……] 

    [………………….………………….….……] 

 

7) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό 

του οικονοµικού φορέα και ο αριθµός των 

διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία 

τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: 

[..............], [..............]  

[..............], [..............]  

[..............], [..............]  

Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών: 

[..............], [..............]  

[..............], [..............]  

[..............], [..............] 

8) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του 

τα ακόλουθα µηχανήµατα, εγκαταστάσεις και 

τεχνικό εξοπλισµό για την εκτέλεση της 

σύµβασης: 

[…………………………..………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………….….…] 

9) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 

σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο 

τµήµα (δηλ. ποσοστό) της σύµβασης: 

[………………..…………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………….………...............] 
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Γ: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

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; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να 

προσκοµιστούν όσον αφορά το σύστηµα 

διασφάλισης ποιότητας: 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[…………………………………………………

……………………………………………………

….………………………………………………] 

[…………………………………………………

……………………………………………………

……….…………………………………………] 

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 συστήµατα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να 

προσκοµιστούν όσον αφορά τα συστήµατα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

[   ] Ναι      [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[…………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………..…] 

[…………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………….……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, 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  η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

 

Ηµεροµηνία, τόπος υπογραφή(-ές):  
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