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Συντήρηση και Επισκευή των Οχημάτων και Μηχανήματων 
Έργου 2023-2024 του Δήμου Μύκης 

 

  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
  
Το αντικείμενο των εργασιών συνίσταται στην συντήρηση και επισκευή των Οχημάτων και Μηχανημάτων 
έργου του Δήμου για το έτος 2023 και 2024. Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η επισκευή και συντήρηση 
των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μύκης για το έτος 2023 και 2024, προϋπολογισμού 
420.000 € (200.000 € από τον ΚΑ.30-6264.001 και 220.000 € από τον Κ.Α. 10-6263.001) 
λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη δαπάνη προηγούμενων ετών. Τα οχήματα είναι τα εξής: 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ 

1 ΚΗΥ 4285 Φορτηγό IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WJMBIVMTOOCO61480 57 

2 KHH 6703 Φορτηγό NISSAN  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ VWASBFTL011139529 18 

3 ΚΗΗ 7325 Ημιφορτηγό ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ AHTKB3CCG02518342 17 

4 ΚΗΗ 7326 Ημιφορτηγό ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ AHTKB3CCX02518487 17 

5 ΚΗΙ 1478 Κλειστό φορτηγό ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WV1ZZZ9KZTR503923 13 

6 KHH 4155 Ημιφορτηγό ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ MROFZ29G101558849 18 

7 KHH 5273 
Απορριμματοφόρο 
ATEGO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9700751L81918 38 

8 KHI 1497 Ημιφορτηγό ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ JMZUN8D420W156059 17 

9 KHH 7316 Φορτηγό MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WD865913715704354 88 

10 KHH 7338 
Απορριμματοφόρο  
FORD ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ NM0KKXTP6KMK91203 57 

11 ΚΗΗ 1456 HUNDAI ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΒΕΝΖΙΝΗ NLJWWH7W5RZ032222 16 

12 ΚΗΗ 4172 AUDI ΒΕΝΖΙΝΗ WAUZZZBE75A523077 17 

13 ΚΗΗ 4288 VOLKSWAGEN ΒΕΝΖΙΝΗ JMZUN8D720W119382 17 



14 ΚΥ 6391 TOYOTA FREELANDER BENZINH JTEBN99J200099927 24 

15 ΜΕ 40831 Φορτωτής JCB ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ SLP3CXTSIE0922263 93 

16 ΜΕ 89582 Φορτωτής JCB ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ SLP4CXFS5E0965329 100 

17 ΜΕ 52091 GRADER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 3GA10026CN3124903 141 

18 ΜΕ 148873 Φορτωτής JCB 4CX ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ JCB24H54CN3015667 110 

19 ΜΕ 148872 JCB 8026 TCS ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ JCB08026CN3124903 26 

20 ΜΕ 131253 Φορτωτής JCB 155 Τ4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ RAJ155WSPK4306059 57 

 

Αναλυτικά: 

Συντήρηση και επισκευή Μηχανημάτων Έργου (Μ/Ε): 140.000 € 

Συντήρηση και επισκευή Φορτηγών και Επιβατικών Οχημάτων: 100.000 € 

Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρολογικών: 50.000 € 

K.A.10-6263.001 30.000 € 

K.A.30-6264.001 20.000 € 

Επισκευή και συντήρηση ελαστικών (Βουλκανιζατέρ): 90.000 € 

K.A.10-6263.001 50.000 € 

K.A.30-6264.001 40.000 € 

Συντήρηση και Επισκευή αμαξωμάτων: 24.000 € 

Συντήρηση και Επισκευή βαφών: 16.000 € 

 



Αναλυτικά ανά κατηγορία απαιτείται: 

 Α. Συντήρηση και Επισκευή Μηχανημάτων Έργου (Μ/Ε) 

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής: 

 α. Η τακτική συντήρηση όπως αναφέρεται στο Τεχνικό Εγχειρίδιο των Μ/Ε (ανεξαρτήτου εργοστασίου 
κατασκευής),  

β. Επισκευή κάθε είδους βλάβης και ότι άλλο προκύψει που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία των  

Μ/Ε. Στην παραπάνω δαπάνη συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και τα ανταλλακτικά που θα  

χρησιμοποιηθούν για την τακτική συντήρηση και την επισκευή των Μ/Ε.  

Aκόμη επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να διαθέτει σχετική άδεια λειτουργίας που θα καλύπτει του εξής  

κωδικούς δραστηριότητας : ΣΤΑΚΟΔ 2008 33.12, 28.12.16 

Τα αναλώσιμα αφορούν όλους τους τύπους του εξοπλισμού των μηχανημάτων έργου.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μετά από αυτοψία να ενημερωθούν για την ποικιλία των αναλώσιμων και 

των υπερκατασκευών των μηχανημάτων έργου από τον γραφείο κίνησης των Οχημάτων και  

Μηχανημάτων του Δήμου Μύκης. 

 Β. Συντήρηση και Επισκευή Φορτηγών και Επιβατικών Οχημάτων.  

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής:  

α. Η τακτική συντήρηση όπως αναφέρεται στο Τεχνικό Εγχειρίδιο των Φορτηγών και των Επιβατικών  

Οχημάτων (ανεξαρτήτου εργοστασίου κατασκευής). 

 β. Επισκευή κάθε είδους βλάβης που αφορά τα πνευματικά και υδραυλικά μέρη, στο σύστημα  

διεύθυνσης, ανάρτησης, ενεργητικής και παθητικής προστασίας, στα μηχανικά μέρη και ότι άλλο  

προκύψει που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία των Φορτηγών και των Επιβατικών Οχημάτων.  

Στην παραπάνω δαπάνη συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για  

την τακτική συντήρηση και την επισκευή των φορτηγών και των Επιβατικών Οχημάτων. 

Τα αναλώσιμα αφορούν όλους τους τύπους του εξοπλισμού των φορτηγών και επιβατικών οχημάτων . 

 Γ. Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρολογικών- Ηλεκτρονικών συστημάτων  

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν θα είναι οι εξής:  

Επισκευή και συντήρηση όλων των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων των Οχημάτων 



(Μηχανημάτων Έργου Φορτηγών και Επιβατικών Οχημάτων ) του Δήμου. 

 Στην παραπάνω δαπάνη συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά και τα ανταλλακτικά που θα  

χρησιμοποιηθούν.  

Δ. Συντήρηση και Επισκευή Αμαξωμάτων (φανοποιός) 

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν θα είναι οι εξής: Επισκευή και συντήρηση των αμαξωμάτων  

συστημάτων των οχημάτων (Φορτηγών και Επιβατικών Οχημάτων ) του Δήμου. Στην παραπάνω δαπάνη  

συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν. 

 Ε. Επισκευή και συντήρηση ελαστικών (Βουλκανιζατέρ) 

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν θα είναι οι εξής:  

Επισκευή και συντήρηση των ελαστικών, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση κλπ., όλων των Οχημάτων του  

Δήμου και αντικατάσταση αυτών όταν δεν επιδέχονται επισκευή και όταν κρίνεται από την Υπηρεσία. Στην  

παραπάνω δαπάνη συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν.  

Ιδιαίτερα για τα ελαστικά των Οχημάτων αναφέρονται τα εξής: 

 1.Θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.  

2. Η προσφορά θα δίνεται για ελαστικά που να επιφέρουν την μέγιστη αξιοπιστία στο φρενάρισμα τόσο σε  

στεγνό δρόμο όσο και σε βρεγμένο και να είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για  

ασφάλεια και ανθεκτικότητα.  

Για το λόγο αυτό ως ουσιώδης όρος, στην αξιολόγηση θα προτιμηθούν ελαστικά που κατατάσσονται  

στην πρώτη κατηγορία ελαστικών και που θα είναι αντίστοιχα με αυτά της εταιρίας π.χ. GOODYEAR , 

BRIDGESTONE, MICHELLEN κ.α., και αυτό για να διασφαλισθεί η ποιότητα του ελαστικού που θα 

προμηθευτεί ο  Δήμος Μύκης. 

 Ο προμηθευτής θα αναγράφει τους όρους και το χρόνο εγγύησης των ελαστικών που προσφέρει 

ΣΤ. Συντήρηση και Επισκευή Βαφών (βαφείο)  

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν θα είναι οι εξής: Επισκευή και συντήρηση των βαφών των  

οχημάτων (Βαφείο οχημάτων ) του Δήμου. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων  

συμβάσεων (CPV) : 50112000-3) 



Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση ασκήσεως   

επαγγέλματος  της αντίστοιχης ειδικότητας αυτοκινήτων και αντίστοιχη βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας   

αυτοκινήτων . 

Προσφορές υποβάλλονται για κάθε ομάδα χωριστά. Υπάρχει η δυνατότητας όταν κάποιος πληροί τις άνω  

προϋποθέσεις να υποβάλλει προσφορά για περισσότερες ομάδες. 

Προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 6 του ν. 
4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών στον ανάδοχο της παρούσας σύμβασης, οι οποίες  

συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών με τις υπό ανάθεση υπηρεσίες, με την  

τήρηση των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων του ως άνω άρθρου. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 24 μήνες . 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  
της τιμής.  

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί κατά τις διατάξεις των: 

•Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού 
διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. 
των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π. . . κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 
2396/53» 

•Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 

•N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

•Νόμος 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016). Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

Για κάθε ομάδα εξοπλισμού για την οποία θα υποβληθεί προσφορά, θα κατατεθεί οικονομική 
προσφορά που θα αναφέρει το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%). Διευκρινίζεται ότι το 
ποσοστό έκπτωσης θα είναι κοινό για όλα τα ανταλλακτικά όλων των ειδών εξοπλισμού που 
περιλαμβάνονται στην ομάδα εξοπλισμού για την οποία θα υποβληθεί προσφορά.  

Το κριτήριο επιλογής του αναδόχου για αυτήν την ομάδα εξοπλισμού είναι η χαμηλότερη 
προσφορά, που προκύπτει αντίστοιχα (αρχική τιμή πολλαπλασιασμένη με το προσφερόμενο ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης (%)). 

 Αντίστοιχα ισχύουν και για τις υπόλοιπες ομάδες εξοπλισμού. 
 

           Σμίνθη  17 Οκτωβρίου 2022 
 
 
 

 
 

 
 
             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

 
     Πλουμιστού Δήμητρα 
     Πολιτικός Μηχανικός   
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