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ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» χρησιμοποιεί είκοσι επτά (27) οχήματα διαφόρων κατηγοριών, για 
την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης του προσωπικού της στα διάφορα έργα και σε 
εργασίες που αφορούν την υλοποίηση των σκοπών της εταιρίας. Η ορθή λειτουργία των 
οχημάτων απαιτεί την συντήρηση και επισκευή των βλαβών τους. Για την κάλυψη της 
ανωτέρω ανάγκης έχει κατατεθεί προϋπολογισμός από την εταιρία για υπηρεσίες επισκευής 
και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού (cpv 50110000-9), 
συνολικού ύψους 28.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. για τα έτη 2019-2020. Η προμήθεια αφορά οχήματα 
της εταιρείας, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της εταιρείας στην 
Θέρμη Θεσσαλονίκης (6o χλμ Θεσ/νίκης Θέρμης) και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ιωαννίνων 
(ΜΠΑΦΡΑ 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ) και Κομοτηνής (ΟΠΙΣΘΕΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ). Η επιλογή 
του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με βάση το άρθρο 117 του ν. 4412/2016, μέσω 
συνοπτικού διαγωνισμού προς κάθε ενδιαφερόμενο και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Αντικείμενο εργασιών του αναδόχου θα είναι: 

 η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων συμπεριλαμβανομένου και 
των ανταλλακτικών - λαδιών, όπου αυτό απαιτείται. Επειδή τα παρακάτω οχήματα εκτελούν 
σημαντικό και εξειδικευμένο έργο που αφορά τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρίας "Εγνατία 
Οδός ΑΕ" και επιπλέον παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως προς την κατασκευή τους, 
απαιτείται η συντήρησή τους (με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά) να γίνεται από επίσημους 
εξουσιοδοτημένους επισκευαστές των κατασκευαστριών εταιριών. 

Η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
SERVICE:   

► Για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα: 

SERVICE 1o: Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καμπίνας+Γενικός Έλεγχός+Προγραμματισμός 
SERVICE 2o: Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καμπίνας+Γενικός Έλεγχος 
+Προγραμματισμός+Υγρά φρένων. 
SERVICE 3o: Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καμπίνας+Γενικός Έλεγχος+ Προγραμματισμός 
+Υγρά φρένων+Φίλτρο καυσίμου (αν υπάρχει)+Φίλτρο αέρα+Μπουζί. 

 

► Για τα ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ:                                                                                                                                                       

SERVICE  1o: Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καμπίνας+Γενικός Έλεγχος+ Προγραμματισμός 
SERVICE 2o: Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καμπίνας+Γενικός  Έλεγχος +Προγραμματισμός  
+Φίλτρο αέρα+Φίλτρο καυσίμου. 

 

SERVICE – ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  

1.   Σετ - υαλοκαθαριστήρες                18. Κομπρέσορας κλιματισμού 
2.   Σετ - πίσω υαλοκαθαριστήρες     19. Δοχείο διαστολής 
3.   Τακάκια 20. Αντλία βενζίνης 
4.   Σιαγόνες 21. Αισθητήρας στροφάλου 
5.   Σετ συμπλέκτη 22. Ψαλίδι τροχού 
6.   Βολάν (σφόνδυλος) 23. Αισθητήρας οξυγόνου 
7.   Σετ αμορτισέρ 24. Γρύλος παραθύρου 
8.   Καταλύτης 25. Ιμάντας χρονισμού 
9.   Μπαταρία 44 amber  κλειστού τύπου 26. Τσιμούχα πόρτας 
10. Μπαταρία 65 amber  κλειστού τύπου 27. Τσιμούχα διαφορικού 
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11. Μπαταρία 80 amber  κλειστού τύπου 28. Λάμπα 
12. Μπαταρία 105 amber  κλειστού τύπου 29. Συμπλήρωση φρέον ΙΧ οχημάτων 
13.  Αισθητήρας λαδιού 30. Συμπλήρωση φρέον λεωφορείων 
14.  Μίζα 31. Γενική Επισκευή Μηχανής 
15.  Διναμό 32. Επισκευή κυλινδροκεφαλής 
16.  Πολλαπλασιαστής 33. Εργατοώρα 
17.  5 λίτρα λάδι 34. Βαλβολίνες 1 λ 
 35. Ευθυγράμμιση 

Ο στόλος οχημάτων της Εγνατία Οδός ΑΕ παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα καθώς 
και, τεχνικά χαρακτηριστικά, προβλεπόμενα SERVICE και αλλαγές λαδιών που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον κατασκευαστή τους: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Ο.Α.Ε.  

Α/Α Αριθμός 
Κυκλοφορίας 

Μάρκα Οχήματος Χρήση Οχήματος Κυβικά ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

Χιλιόμετρα Ημερ/νία 
Αγοράς 

SERVICE 
σε χλμ. 

Αλλαγή 
λιπαντικώ
ν σε χλμ. 

1 NEO5590 TOYOTA YARIS Ε.Ι.Χ. 998 JTDJV133600130978 1SZ0293564 92.447 24/01/2000 15000 ΟΧΙ 
2 ΝΗΑ6188 SEAT CORDOBA 1.4 E.I.X. 1390 VSSZZZ6LZ4R233084 BBZ087849 241.084 10/01/2005 15000 7500 
3 ΝΗΑ6189 SEAT CORDOBA 1.4 Ε.Ι.Χ. 1390 VSSZZZ6LZ5R044556 BBZ089231 275.595 10/01/2005 15000 7500 
4 ΚΟΗ6154 VW GOLF E.I.X. 1390 WVWZZZ1KZ5P061004 BLN 179.794 24/03/2005 15000 ΟΧΙ 
5 ΚΟΗ6155 VW PASSAT  Ε.Ι.Χ. 1781 WVWZZZ3BZ5P042807 AWT 243.000 24/03/2005 15000 ΟΧΙ 
6 ΚΟΗ7714 VW PASSAT VARIANT Ε.Ι.Χ. 1781 WVWZZZ3BZ5E149800 AWT 232.324 07/04/2005 15000 ΟΧΙ 
7 ΝΗΥ1118 SUBARU FORESTER Ε.Ι.Χ. 1994 JF1SG5LW48G147172 EJ20 231.986 12/12/2007 15000 ΟΧΙ 
8 ΝΖΝ6140 SUBARU FORESTER E.I.X. 1994 JF1SG5LK43G019440 EJ20873753 408.334 29/07/2003 15000 ΟΧΙ 
9 ΝΗΥ1120 SUBARU FORESTER Ε.Ι.Χ. 1994 JF1SG5LW48G147819 EJ20 251.531 12/12/2007 15000 ΟΧΙ 

10 ΝΗΥ7955 SUBARU FORESTER 2.0 4Q Ε.Ι.Χ. 1994 JF1SH5LW49G041102 EJ20 207.100 26/08/2009 15000 ΟΧΙ 
11 NEM8996 NISSAN PICK-UP DIESEL Φ.I.X. 2500 JN1BGUD22U0001741 TD25003806 256.900 30/07/1999 15000 7500 
12 ΝΗΑ5356 NISSAN X-TRAIL 2.0 ACTION Ε.Ι.Χ. 1998 JN1TANT30U0042269 QR20 272.720 28/12/2004 15000 7500 
13 ΝΗΑ5358 NISSAN X-TRAIL 2.0 ACTION Ε.Ι.Χ. 1998 JN1TANT30U0042361 QR20 257.145 28/12/2004 15000 7500 
14 NHB3073 MAZDA FL TRIBUTE 2.3L Ε.Ι.Χ. 2261 JMZCZ94Z75KM18483 6Z 191.744 27/06/2005 10000 ΟΧΙ 

15 NEN1469 FORD 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 14 
ΘΕΣΕΩΝ 2500 WFOEXXGBVEXL78284 [4EC] 169.914 10/08/1999 ΕΤΗΣΙΟ ΟΧΙ 

16 NEZ2415 FORD MULTI VAN Φ.I.X. 1300 WFO3XXBAJ3VG13315 J4CVG13315 71.968 20/01/1998 ΕΤΗΣΙΟ ΟΧΙ 

17 NHΡ7232 FORD PICK-UP RANGER Φ.I.X. 2499 WFOUMFE107W643716 WL 198.678 15/11/2007 20000 ΟΧΙ 
18 ΚΟΗ2398 FORD RANGER 4X4 XL Φ.I.X. 2499 WFOLMFE404W399463 [WL] 169.000 17/02/2005 10000 ΟΧΙ 
19 ΝΗΧ5440 FORD PICK-UP RANGER Φ.I.X. 2499 WFOUMFE107W643608 WL 156.243 15/11/2007 20000 ΟΧΙ 

20 ΝΗΧ6552 FORD TRANSIT VAN 

ΚΙΝΗΤΟ ΕΡΓ/ΡΙΟ 
ΠΕΡ/ΚΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 2198 WFOXXXTTFXDJ60427 CVRB 4.980 03/04/2013 ΕΤΗΣΙΟ ΟΧΙ 

21 ΝΖΝ4484 DAIMLER CHRYSLER 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 16 
ΘΕΣΕΩΝ 2148 WDB904663IR519947 [611981] 38.523 09/06/2003 ΕΤΗΣΙΟ ΟΧΙ 

22 NET8634 IVECO-FIAT 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 18 
ΘΕΣΕΩΝ 2499 ZCF04580105275860 

SOF1MB14043
3721 74.000 01/08/2000 ΕΤΗΣΙΟ ΟΧΙ 

23 ΚΟΗ2396 FORD RANGER 4X4 XL Φ.I.X. 2499 WFOLMFE404W399463 [WL] 480.000 17/02/2005 10000 ΟΧΙ 
24 ΝΗΥ4367 FORD PICK-UP RANGER Φ.I.X. 2499 WFOUMFE108W741189 WL 219.300 14/07/2008 20000 ΟΧΙ 
25 ΝΗΥ4368 FORD PICK-UP RANGER Φ.I.X. 2499 WFOUMFE108W740843 WL 260.000 14/07/2008 20000 ΟΧΙ 
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26 ΚΟΗ2397 FORD RANGER 4X4 XL Φ.I.X. 2499 WFOLMFE404W400863 [WL] 425.000 17/02/2005 10000 ΟΧΙ 
27 ΝΗΑ6187 SEAT CORDOBA 1.4  Ε.Ι.Χ. 1390 VSSZZZ6LZ5R089221 BBZ091433 243.393 10/01/2005 15000 7500 
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Ι.1 Ειδικοί Όροι 

Ο μειοδότης δεν θα ενεργεί αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, 
στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την 
επισκευή, στην εφαρμογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή 
μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας 
Διεύθυνσης της Εγνατία Οδός ΑΕ. 

1. Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισκευή - συντήρηση όλων των οχημάτων του 
ανωτέρω πίνακα είναι η ακόλουθη: 

-Το γραφείο κίνησης της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» δίνει λεπτομερή προφορική περιγραφή της 
βλάβης στο ιδιωτικό συνεργείο (ανάδοχος) κατά την παράδοση του οχήματος. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να προβεί στις πρέπουσες ενέργειες για την 
τεχνική επιθεώρηση του οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των 
απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. 

- Με την ολοκλήρωση της τεχνικής επιθεώρησης ο ανάδοχος θα εκδίδει «Δελτίο Τεχνικής 
Επιθεώρησης και Επισκευής του Οχήματος» με τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά 
τον έλεγχο του αυτοκινήτου, όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που 
απαιτούνται (ανάλυση σε ώρες εργασίας και συνολική δαπάνη), καθώς και τα εξαρτήματα, 
ανταλλακτικά κ.λ.π. που θα χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες δαπάνες. Το Δελτίο αυτό 
διαβιβάζεται αυθημερόν στο γραφείο κίνησης αυτοκινήτων της Εγνατία Οδός ΑΕ, για έλεγχο και 
έγκριση από τον αρμόδιο Προϊστάμενο για την επισκευή ή συντήρηση. 

- Κατόπιν της έγκρισης του Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
επισκευάσει το όχημα ή να αντικαταστήσει εξαρτήματα κ.λ.π. με χρήση νέων ανταλλακτικών 
εντός του επόμενου 48ώρου (εκτός αν αυτό θα πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό και 
στην περίπτωση αυτή ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει να έχει καθοριστεί με υπεύθυνη δήλωση 
κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών με την προσφορά του διαγωνιζόμενου και δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες) και να συντάξει το «ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ», με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της γενομένης 
συντηρήσεως (ανάλυση σε ώρες εργασίας και συνολική δαπάνη) καθώς και των ανταλλακτικών 
που χρησιμοποιήθηκαν με την αντίστοιχη δαπάνη τους. 

2. Εφόσον το γραφείο κίνησης της ΕΟΑΕ θεωρεί σκόπιμο θα αιτείται από τον ανάδοχο να 
συντάσσει Τεχνική Έκθεση, η οποία θα προσυπογράφεται από τον ανάδοχο και την αρμόδια 
Διεύθυνση ή τμήμα της ΕΟΑΕ και στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά η ακριβής διάγνωση 
της βλάβης, έτσι όπως αυτή διαπιστώνεται από τον ανάδοχο και το γραφείο κίνησης της ΕΟΑΕ 
κατά τον λεπτομερή έλεγχο του μηχανικού μέρους: 

 οι αιτίες που προκάλεσαν τη βλάβη 

 η προτεινόμενη λύση αποκατάστασης της βλάβης με έμφαση στην αντικατάσταση ή 
επισκευή των διαφόρων υποσυνόλων που απαρτίζουν το εκάστοτε μηχανικό μέρος 

     οι εργασίες που έγιναν έτσι όπως αυτές προβλέπονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του 
κατασκευαστή, και η ανάλυσή τους ανά ώρα εργασίας 

 τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν λεπτομερώς, με έμφαση στο αν είναι τα 
γνήσια, που  προτείνονται από τον κατασκευαστή ή από τους κατασκευαστές τους 
για τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται 

 ή εναλλακτικά, στην περίπτωση κατά την οποία τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά 
δεν είναι τα γνήσια που προτείνει ο κατασκευαστής θα δικαιολογείται η επιλογή τους 
από τον ανάδοχο. 

3.  Επισημαίνεται ότι η εταιρία Εγνατία Οδός ΑΕ: 

     έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενη στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του 
εκάστοτε τροχαίου υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή, να 
εξετάζει την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών, την καταλληλότητα 
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των προτεινόμενων ανταλλακτικών έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές 
κατασκευής και λειτουργίας του συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα 
πλαίσια των προδιαγραφών της λειτουργίας του τροχαίου υλικού του. 

     διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, 
είτε αρχικά είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης 

 δύναται, μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον ανάδοχο σε 
συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση ή τμήμα της ΕΟΑΕ και τη σύνταξη του 
Δελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος μετά ή άνευ ανταλλακτικών από τον 
ανάδοχο, να αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς 
να καταβάλει στον ανάδοχο την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης 
της βλάβης, αφού ο ανάδοχος παραδώσει στην εταιρία το ελεγμένο μηχανικό μέρος 
στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. 

4. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται 
στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κ.λ.π. ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και 
εάν δεν συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από την αρμόδια Διεύθυνση ή τμήμα της ΕΟΑΕ 
προθεσμίας ή παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της 
βλάβης, τότε η Εγνατία Οδός ΑΕ μπορεί να αγοράσει τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά 
απ' ευθείας από τον εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία 
του τιμολογίου στον ανάδοχο με κράτηση από τον λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

5. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του 
προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών. 

6. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν 
κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις η Εγνατία Οδός ΑΕ μπορεί να κηρύξει τον 
προμηθευτή έκπτωτο. 

7. Στην περίπτωση που η έδρα του Αναδόχου βρίσκεται σε ακτίνα μεγαλύτερη των 6 
χιλιομέτρων από τη θέση των Κεντρικών γραφείων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (6ο χιλιόμετρο 
Θεσσαλονίκης – Θέρμης) και απαιτείται μετακίνηση του αυτοκινήτου στην έδρα του αναδόχου 
από προσωπικό της Εγνατία οδός ΑΕ, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτήν, τα 
έξοδα μετακίνησης από και προς την έδρα της Εγνατία Οδός ΑΕ. Το κόστος μεταφοράς για το 
κάθε όχημα υπολογίζεται σε 0,15€/χλμ και το κόστος εργατοώρας του υπαλλήλου της Εγνατία 
Οδός ΑΕ που θα μεταφέρει το όχημα, σε 13,50€/ώρα. Το κόστος αυτό θα αφαιρείται από την 
εκάστοτε αποζημίωση (πληρωμή) του αναδόχου.   
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Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2020 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 

Δημήτριος Ζάικος 
Τμηματάρχης Διοικητικής Μέριμνας 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 

Θεοδώρα Σωτηρίου  
Υ/ντρια Διοικητικής Μέριμνας και  

Ανθρωπίνων Πόρων 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 
 

Μαλαματένια Καμαριανού 
Δ/ντρια Οικονομικής Διαχείρισης και 

Ανθρωπίνων Πόρων  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
με την υπ’ αριθμ. 993/3/19.12.19 

απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
Διευθύνων Σύμβουλος  

της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 

 
 
 
 

Για τον «Ανάδοχο» 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 

 
_____________________ 

 
 


