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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ν.4412/2016) 

 
Ο Δήμαρχος Επιδαύρου 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

συνοπτικό, (πρόχειρο), Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την 

συντήρηση και επισκευή των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Επιδαύρου για το έτος 2021 

συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 και με κριτήρια κατακύρωσης: 

α) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής όσον αφορά τις 

εργασίες επισκευής. Αυτή καθορίζεται ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 

μονάδες επί τοις εκατό (%). 

β) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής όσον αφορά την 

προμήθεια ανταλλακτικών. Αυτή καθορίζεται ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) επί της αξίας των ανταλλακτικών του προσκομιζόμενου τιμοκαταλόγου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες 

οχημάτων – μηχανημάτων είτε και για το σύνολο των ομάδων όπως αυτές εμφανίζονται παρακάτω: 

 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

CPV 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 
πλέον ΦΠΑ 

1 

ΑΠ0ΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ-ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ 

11 50110000-9 23.000,00 € 
Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 
Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 
ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : 30 ευρώ 

2 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

3 50112000-3 12.000,00 € Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 
Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 
ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : 30 ευρώ 

3 

ΦΟΡΤΗΓΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ) 

7 50114000-7 18.000,00 € Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 
Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 
ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : 30 ευρώ 

4 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

1 50113000-0 4.650,00 € Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 
Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 
ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : 30 ευρώ 

Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ: 21PROC008486355 

Ημερομηνία:  12 / 04 / 2021 

Αριθμ. πρωτ.: 1658 

ΕΡΓΑΣΙΑ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ” 

ΠΡΟΫΠ:    57.650,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

        

ΑΔΑ: 6ΑΒΡΩΡΨ-ΘΝΠ



Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 71.486,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%. 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα ολόκληρο έτος από την ημερομηνία 

σύναψής της ή μέχρι εξαντλήσεως της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 07 / 05 / 2021, ημέρα Παρασκευή (ώρα 

λήξης 10:00 π.μ.) στο Δημαρχείο Επιδαύρου (Πλατεία Καραϊσκάκη 9, Λυγουριό, Τ.Κ. 21052). 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 

ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα με μια 

από τις παρακάτω μορφές: 

 Εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία 

προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επισήμων 

αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα. 

 Ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από 

το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή 

διανομέων στη χώρα.  

 Ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να μην χρησιμοποιεί ανταλλακτικά του εκάστοτε 

επίσημου δικτύου διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων – μηχανημάτων αλλά 

να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση 

για την οποία προορίζονται. 

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν δικό τους συνεργείο, όπως και 

αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, για την εκτέλεση των εργασιών που θα 

προσφέρουν και όχι μέσω τρίτων ή υπεργολάβων. Επίσης τα συνεργεία των ενδιαφερόμενων 

θα πρέπει να βρίσκονται εντός του Νομού Αργολίδας. 

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται για συνοπτικό διαγωνισμό.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. 

H μελέτη, η αναλυτική διακήρυξη, το έντυπο προσφοράς, καθώς και πληροφορίες παρέχονται 

στο Δημαρχείο Επιδαύρου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πλατεία Καραϊσκάκη 9, Λυγουριό, 

Τ.Κ. 21052, αρμόδιοι υπάλληλοι Δαβάκος Χρήστος τηλ. 27533-60119 και Δρούζας Αθανάσιος 

τηλ. 27533-60116), είτε στην ιστοσελίδα του Δήμου www.epidavros.gr. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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