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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Δράμα, 07-05-2021                                                
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                                       
Δ/ΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Πληροφορίες: Δημήτριος Μαυρίδης
Τηλέφωνο: 2521350664
Email: dmavr@dimosdramas.gr

                                              ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών 
για την  εκτέλεση της υπηρεσίας των τμημάτων  :

ΤΜΗΜΑ  5  :  Συντήρηση - επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχημάτων
 Ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.500,00 € (με τον Φ.Π.Α.)

ΤΜΗΜΑ 8 :  Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών απορριμματοφόρων – 
ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α κατασκευής της εταιρείας FARID

 Ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.) και

ΤΜΗΜΑ 9   :  Συντήρηση – επισκευή οχημάτων MERCEDES
 Ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.)

της γενικής υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με Κ.Α 
20.6263 για τμήματα των ετών 2021 και 2022 με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης.

Ο Δήμος μας λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την υπ΄αρ.28318/671/24-09-2019 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στους αντιδημάρχους (ΑΔΑ: Ω9Σ5Ω9Μ-Β2Ρ).

2. Την απόφαση 257/2020 (ΑΔΑ 9ΠΔΔΩ9Μ-ΗΙ7) του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας με 
την  οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της υπηρεσίας '' ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ'' ενδεικτικού προϋπολογισμού 190.000,00 €  σε τρίτους και 
δεσμεύτηκε ότι  κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2021 και 2022 θα 
υπάρξει η εγγραφή της αντίστοιχης με την απόφαση πολυετούς δαπάνης πίστωση στον Κ.Α. 
20.6263. 

3. Την απόφαση έγκρισης ανάληψης  πολυετούς δαπάνης με αρ.  32621/02-12-2020 (ΑΔΑ 
: 69Ε7Ω9Μ-ΦΛΗ ). 
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4. Την υπ΄ αρ.11/2020 μελέτης που αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα της υπ΄ αρ 
34158 /
21-12-2020 διακήρυξης 

5. την αριθμ. 50/2021/11-02-2021 (ΑΔΑ : 6ΕΨ6Ω9Μ-ΠΡΦ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Δράμας με την οποία η Οικονομική Επιτροπή : 

Α. ενέκρινε τα Πρακτικά Νο 1 και Νο 2 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. 
διακήρυξης 34/21-12-2020  για την ανάθεση σε τρίτους της γενικής υπηρεσίας «Συντήρηση 
και επισκευή μεταφορικών μέσων», 
Β. κήρυξε την διαδικασία για τα Τμήματα 5, 8 και 9 ως άγονη, δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε 
καμία προσφορά και 
Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι: α. Το ποσό που αντιστοιχεί στο 20% της συνολικής εκτιμώμενης 
αξίας όλων των τμημάτων της σύμβασης (δηλαδή του συνολικού προϋπολογισμού της υπ΄αρ. 
11/2020 μελέτης που ανέρχετο σε 190.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) είναι 
38.000,00 ευρώ, β. Η εκτιμώμενη αξία των Τμημάτων 5, 8 και 9   δεν υπερβαίνει το ποσό των 
24.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  ενέκρινε την εφαρμογή της παρέκκλισης 
του άρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016 για τα Τμήματα 5, 8 και 9, ήτοι την ανάθεση της υπηρεσίας 
των εν λόγω τμημάτων με την διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απευθείας 
ανάθεση) σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην κατευθυντήρια οδηγίας 25 της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

6.   την παρακάτω αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου  των 
τμημάτων 5, 8 και 9 της γενικής υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  που δραστηριοποιούνται σε εργασίες όμοιες 
με τις προς ανάθεση να  υποβάλουν  την  προσφορά  τους  μέχρι την Παρασκευή     
21/05/2021 και ώρα 10:00 π.μ., σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο 
(courier), με συνημμένη αίτηση, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Δράμας (Ταχ. Δ/νση  Βερμίου 
2 & 1ης Ιουλίου Τ.Κ. 66133 1ος όροφος γρ.103). 
Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρηθούν 
εκπρόθεσμες.
Μετά τη συγκεκριμένη ώρα θα ακολουθήσει άνοιγμα των προσφορών. Κριτήριο 
ανάθεσης είναι η οικονομικότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά:

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς :  Δήμο Δράμας, Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
2ος όροφος γραφείο 212
Προσφορά για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 
Μέσων  » Τμήμα 5 ή 8 ή 9

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6094e4326c14a7113a0bf43f στις 07/05/21 11:17

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική 
Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συστήματος του οικονομικού φορέα 
καθώς και το Ε.  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

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. Δεν χαρακτηρίζονται ως 
εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

1. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Τεχνική Προσφορά»

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν :
1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, oι οποίες θα καλύπτουν τον 
χρόνο υποβολής της προσφοράς τους. 

2. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστικές ενημερότητες) (για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ / 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ) (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς), τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες (αφορά μόνο στην περίπτωση ατομικών 
επιχειρήσεων) όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα 
οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν 
ο οικονομικός φορέας 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. Από τα περιεχόμενα 
των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους.
Τα πιστοποιητικά θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους.
3. Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, τo πιστοποιητικό ΓΕΜΗ: i) 
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι:
α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 
(Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016.
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β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν 
εισφορές είναι οι ακόλουθοι :

…………………………………………………………………………………………………………
…..

(Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους 
οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές).
γ) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους 
που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του 
Ν. 4412/2016.
-Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση της 
περίπτωση γ’ αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και 
Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
δ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019).
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι

 έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα,

  ότι οι προσφορές τους ισχύουν για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την 
επόμενη  ημερομηνία της  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαγωνισμού, 
καθώς και ότι αποδέχονται  να παρατείνουν την προσφορά τους για ίσο χρονικό 
διάστημα σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Β. Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο Α. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Γ. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα 
κριτήριο ανάθεσης που είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς μόνο βάσει χαμηλότερης τιμής .

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 
παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης1.

1
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
….% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε 
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με 
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται 
και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή2 στο κεφάλαιο Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  και το Ε.  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
της παρούσης το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί . 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορά για οποιοδήποτε από το 5, 8 
και 9  τμήματα του προϋπολογισμού. Αντίστοιχα θα ανακηρυχθούν μειοδότες για το 
αντίστοιχο τμήμα.

Για τα τμήματα πέντε (5), οκτώ (8) και εννέα (9)  η Ποσοστιαία Μέση Έκπτωση 
ανά ώρα εργασίας (α) και τιµής ανταλλακτικών (β), προκύπτει από την σχέση:
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ = [(α Χ 55%) + (β Χ 45%)], µε την προϋπόθεση β≥α (επί ποινή 
αποκλεισµού).     
   

          Δ.       Λόγοι απόρριψης προσφορών3

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 
ορίζεται πιο πάνω 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της 
σύμφωνα Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, 
ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός 
της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με  το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

2
3
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ 
της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης.

ι) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και 
τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή  και           

κ) εάν δεν ισχύει η προϋπόθεση β≥α .

2. Δικαιούμενοι συμμετοχής
 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε :

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ε) οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την 
υποβολή προσφοράς .

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα 
τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον.   

Ειδικότερα στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
  
   1. Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
   2. Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
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   3. Συνεταιρισμοί.
  4. Ενώσεις (κοινοπραξίες), αποδεικνυόμενης της  ιδιότητάς τους από πιστοποιητικό 
του οικείου επιμελητηρίου.

Συγκεκριμένα ο συμμετέχων στο διαγωνισμό (με μία από τις ανωτέρω μορφές) μπορεί 
να είναι

� Ο κατασκευαστής ή η επίσημη αντιπροσωπεία ή ο διανομέας του επίσημου 
δικτύου στη χώρα για θέματα επισκευών συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών 
των αντίστοιχων οχημάτων-μηχανημάτων ή υπερκατασκευών.

� Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής το οποίο χρησιμοποιεί ανταλλακτικά 
τα οποία προμηθεύεται από το εμπόριο για την χρήση για την οποία προορίζονται.

� Το ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα 
οποία προμηθεύεται από το εμπόριο για την χρήση για την οποία προορίζονται.

3.        Κριτήρια επιλογής

3.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  της 
σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη 
χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι 
διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω
οργανισμού 4 ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη 
ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι 
στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η 
εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία 5 Άλλως οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

4    
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πάροχοι υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης,  απαιτείται 
να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους με την προσκόμιση  βεβαίωσης από 
αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών, βεβαίωσης αρμόδιας φορολογικής 
αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων και  ένορκης 
δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά 
τους

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της 
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή τους,6 εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, 
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

3.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

 Εν ισχύ άδεια λειτουργίας με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά για την 
λειτουργία του συνεργείου, από την οποία θα προκύπτει προσφέροντος  για 
εργασίες των τμημάτων 5, και 9 οι οποίες πρέπει να εκτελούνται τάχιστα 
και πολλές φορές κατόπιν ρυμούλκησης των οχημάτων στο συνεργείο,  ότι η 
έδρα των εγκαταστάσεων των ιδίων ή των νοµίµων συνεργατών τους που 
θα επιφορτίζονται µε την επισκευή των παραπάνω ομάδων βρίσκεται εντός 
του Δήμου Δράμας .

 Οι εργασίες του  τμήματος 8 μπορούν να εκτελεστούν και από συμμετέχοντες 
οι οποίοι μπορούν να έχουν έδρα των εγκαταστάσεων τους και εκτός του 
Δήμου Δράμας. Και τούτο  διότι μόνο αυτοί διαθέτουν την τεχνογνωσία και τον 
απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό με τα απαραίτητα ειδικά 
ανταλλακτικά για την  διάγνωση και επισκευή κυρίως ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων (ηλεκτρονικούς εγκεφάλους κ.α.) ή υδραυλικών εξαρτημάτων 
(αντλιών, υδραυλικών βαλβίδων κ.α.).

 Τιµοκατάλογο ανταλλακτικών.
     Ο συμμετέχων στον διαγωνισμό µε οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες μορφές, 
πρέπει  να καταθέσει :

Α) Τιµοκατάλογο γνήσιων ανταλλακτικών σε USB fash drive ή δισκέτα για τα 
αντίστοιχα οχήματα ή υπερκατασκευές του ∆ήµου των οποίων θέλει να αναλάβει την 
επισκευή και συντήρηση τηρώντας
την κωδικοποίηση των εργασιών κατασκευής των εν λόγω οχηµάτων ή 
αναγνωρισμένων οίκων, εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή  και

Β) Υπεύθυνη ∆ήλωση του επί ποινή αποκλεισµού ότι οι τιµοκατάλογοι που 
καταθέτει περιέχουν τα γνήσια ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα του 
∆ήµου των οποίων προτίθεται να αναλάβει την επισκευή – συντήρηση.  

6  
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Για την συντήρηση – επισκευή των οχημάτων προτιμούνται τα γνήσια 
ανταλλακτικά. Επειδή όµως τα οχήµατα του ∆ήµου είναι διαφόρων τύπων και 
χρονολογίας, µπορεί να µην υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά και να απαιτηθεί η 
τοποθέτηση ανταλλακτικών του εµπορίου µε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά µε τα 
γνήσια ή ακόµα να είναι ασύµφορη η τοποθέτησή γνήσιου ανταλλακτικού λόγω 
διαφοράς κόστους (το γνήσιο να είναι πολύ ακριβό)

Εάν χρησιμοποιηθεί ανταλλακτικό του εµπορίου θα κοστολογείται µε έκπτωση 
40% (σαράντα τοις εκατό) επί της αναγραφόµενης τιµής του αντίστοιχου γνήσιου 
ανταλλακτικού, εφόσον περιλαμβάνεται στον τιµοκατάλογο των γνήσιων 
ανταλλακτικών,  και κατόπιν θα αφαιρείται και η ποσοστιαία έκπτωση που θα έχει 
προσφέρει ο ανάδοχος.

Εάν λόγω παλαιότητας του οχήµατος δεν υπάρχει στην αγορά γνήσιο 
ανταλλακτικό αλλά ούτε και του εµπορίου θα απαιτηθεί η τοποθέτηση µεταχειρισµένου 
ανταλλακτικού µε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά µε το γνήσιο ανταλλακτικό, µε την 
προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης της επιτροπής "Προμήθειας ανταλλακτικών 
οχημάτων κ.λ.π. για την συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων σε ιδιωτικά συνεργεία".

Απορρίπτονται ανταλλακτικά που δεν είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχηµάτων και των αντίστοιχων 
µηχανικών µερών τους κατά περίπτωση. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε 
περίπτωση σε θέση να αποδείξουν την καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων - 
προτεινόµενων ανταλλακτικών.

 Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού, εφόσον απασχολούν .

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δέχεται τον έλεγχο 
των εγκαταστάσεων του από τον/την επιβλέποντα/ουσα όποτε κριθεί ότι 
είναι αναγκαίος ο έλεγχος χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του.

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ 
ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 

7.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό 
του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
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Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία 
της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, 
υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα 
ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού 
φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους8 που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση 
από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση 
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, 
συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις 
οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που 
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 
άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό 
αυτό.9
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3.3 Κριτήρια ανάθεσης10 

Κριτήριο ανάθεσης11 της Σύμβασης12 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο  βάσει τιμής13

4. Τρόπος πληρωμής
 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί  τμηματικά σύμφωνα με την 
πιστοποίηση των εκτελεσθεισών εργασιών και των χρησιμοποιούμενων 
ανταλλακτικών. Η παραλαβή των πιστοποιηθεισών κάθε φορά εργασιών ή 
ανταλλακτικών γίνεται από τις αντίστοιχες επιτροπές παραλαβής εργασιών ή 
ανταλλακτικών του Δήμου.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 5 του ν. 4412/201614, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή.

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Η 
πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, στο όνομα του δικαιούχου. Για τις παρούσες εργασίες 
δεν προβλέπεται γενικό όφελος και ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και 
φόρους για τρίτους κ.λ.π. που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού..

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 
παροχή υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης.

5. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος15 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 
γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας 
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει 
χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

10
11
12
13
14
15
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 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή 
εκτέλεση των όρων της σύμβασης16.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% 
της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ 
επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από 
τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται 
να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες 
που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική 
της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το 
σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

6. Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 
από την Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, η οποία και θα εισηγείται  
στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016.

Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της 
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια 
απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των 
εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους 
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 
λειτουργεί ως συντονιστής.

16  
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Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με 
τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη 
σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που 
αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

7. Διάρκεια σύμβασης
Η  Σύμβαση ισχύει για  δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της .

8. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από την επιτροπή 
παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις 
σχετικές υπηρεσίες , εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση 
ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με 
παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών , σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 
σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες 
να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής 
αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να 
προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να 
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 
παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί 
πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της 
παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από 
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην 
οποία δεν μπορεί να 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6094e4326c14a7113a0bf43f στις 07/05/21 11:17

συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω 
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 
λαμβάνεται υπόψη.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του 
άρθρου 22117του ν. 4412/2016.18

 9. Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να 
είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται 
από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί 
να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες  που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

10. Αναπροσαρμογή τιμής
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής

 11. Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου
Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στον Ν.4412/2016, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει 
τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί 
αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του ΑΚ.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
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Α.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Δράμας κατέχει οχήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται απορριμματοφόρα, 
φορτηγά, ημιφορτηγά, βυτιοφόρα, καλαθοφόρα, μηχανήματα έργων, επιβατικά, 
μοτοσικλέτες, λεωφορείο, εκσκαφέας – φορτωτής με υδραυλικό χλοοκοπτικό, φορτηγό 
ανατρεπόμενο με υδραυλικό γερανό κ.α.. 

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου η παρούσα τεχνική έκθεση 
αφορά τις πάσης φύσεως εργασίες επισκευής – συντήρησης των οχημάτων του Δήμου 
μας, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών ώστε, 
λόγω α) έλλειψης προσωπικού, κατάλληλων εγκαταστάσεων με τον απαραίτητο 
εξοπλισμό για εξειδικευμένες ή  μεγάλης κλίμακας επισκευές και β) του μεγάλου 
πλήθους των ειδικών ανταλλακτικών και της έλλειψης οργανωμένης αποθήκης στον 
Δήμου, να ανατεθούν οι εργασίες αυτές σε  εξωτερικά συνεργεία.  Διευκρινίζεται ότι το 
προσωπικό του συνεργείου επισκευής οχημάτων του Δήμου εκτελεί τις μικρής κλίμακας 
περιοδικές και έκτακτες εργασίες επισκευής και συντήρησης.

Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης δαπάνης ελήφθησαν υπ’ όψη ο στόλος όπως 
έχει διαμορφωθεί με την προσθήκη και την διαγραφή οχημάτων,  οι βλάβες που 
μπορεί να προκύψουν κατά την συμπλήρωση ορισμένων χιλιομέτρων ή ωρών 
λειτουργίας τόσο στους κινητήρες όσο και στα περιφερειακά συστήματα πέδησης , 
ανάρτησης, υδραυλικής κίνησης, οι προδιαγραφές των κατασκευαστών και η εμπειρία 
που έχει αποκτήσει το προσωπικό της αρμόδιας υπηρεσίας κ.α., χωρίς φυσικά να 
μπορεί να προβλεφθεί η κάλυψη πρόσθετων  απρόβλεπτων αναγκών σε 
ανταλλακτικά και εργασία.

Η απαιτούμενη  δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6263 του προϋπολογισμό των 
οικονομικών ετών  2021 και 2022 σύμφωνα με την απόφαση πολυετούς δαπάνης με 
αρ. 32621/02-12-2020 (ΑΔΑ : 69Ε7Ω9Μ-ΦΛΗ ).
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 50112000-3  Υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης αυτοκινήτων.

        

       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                                                        Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                                                    ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

          ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                      ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

       ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ      ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με α΄Β.



  

Β.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
     

                 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                           

5. Συντήρηση - επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας 
οχημάτων.

8. Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών 
απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων 
κ.α κατασκευής της εταιρείας FARID

9. Συντήρηση – επισκευή οχημάτων MERCEDES

   

               ΠΟΣΟ 
  

        3.500,00

  
              15.000,00
      

               3.000,00   

      
       

  

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                        Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ                         

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
                                        

               ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
    Τ.Ε. ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ                ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με α΄ Β.



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ)  

ΤΜΗΜΑ  5ο
     Συντήρηση - επισκευή των οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχημάτων
     Ποσό  3.500,00 € (τρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ)

ΤΜΗΜΑ  8ο

Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, 
πλυντηρίων κάδων κ.α κατασκευής της εταιρείας FARID
Ποσό  15.000,00 € (δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ)

ΤΜΗΜΑ  9ο

Συντήρηση – επισκευή οχημάτων MERCEDES
Ποσό  3.000,00 € (τρεις χιλιάδες ευρώ )

στις παραπάνω τιμές , ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται  τα κάτωθι:
Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α.
Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από 
τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
εργασιών που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται 
ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού ημεδαπού ή αλλοδαπού που 
απασχολείται για την εκτέλεση της εργασίας, επί    τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα και τις 
εγκαταστά-σεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων .

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                   Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ                         

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
                                        

               ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ             ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
    Τ.Ε. ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ                     ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με α' Β.

              



Γ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ :
 
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ  & ΦΟΡΤΗΓΑ

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚ. ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΤΟΣ 1ΗΣΚΥΚΛ.

1 ΚΗΥ-1433 ΜΥΛΟΣ IVECO-FIAT 100 E18 ZCFA1AD0002224995 1998

2 ΚΗΥ-1435 ΜΥΛΟΣ IVECO-FIAT 100 E18 ZCFA1AD0002227579 1998

3 ΚΗΥ-1446 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 1523 WDB9700731K379012 1999

4 ΚΗΥ-9409 ΠΡΕΣΑ IVECO-FIAT ML180 E24 ZCFA1TJ0102379371 2002

5 ΚΗΥ-9410 ΠΡΕΣΑ IVECO-FIAT ML180 E24 ZCFA1TJ0102379370 2002

6 ΚΗΥ-9423 ΠΡΕΣΑ ΜΑΝ 18.285 WMAL87ZZ24Y12842
7 2004

7 ΚΗΥ-9424 ΠΡΕΣΑ ΜΑΝ 18.285 WMAL87ZZ34Y12843
6 2004

8 ΚΗΥ-9440 ΠΡΕΣΑ ΜΑΝ 18.285 WMAL87ZZ56Y17017
3 2006

9 ΚΗΥ-9441 ΠΡΕΣΑ ΜΑΝ 18.285 WMAL87ZZ26Y17215
5 2006

10 ΚΗΥ-9456 ΠΡΕΣΑ ΜΑΝ 18.285 WMAL87ZZ17Y17739
5 2007

11 ΚΗΥ-9457 ΠΡΕΣΑ ΜΑΝ 18.285 WMAL87ZZ57Y17794
8 2007

12 ΚΗΥ-9458 ΠΡΕΣΑ ΜΑΝ 18.285 WMAL87ZZ77Y17731
9 2007

13 ΚΗΥ-9460 ΠΡΕΣΑ ΜΑΝ 18.285 WMAL87ZZ47Y17732
6 2007

14 ΚΗΥ-9489 ΠΡΕΣΑ IVECO-FIAT 150 E28 ZCFB1LM8402558291 2009

15 ΚΗΗ-5287 ΠΡΕΣΑ
MERCEDES-

BENZ
ATEGO 

1524/4160 WDB9700751L812146 2014

16 ΚΗΗ-5288 ΠΡΕΣΑ MERCEDES-
BENZ

ATEGO 
1524/4160 WDB9700751L812534 2014

17 ΚΗΗ-5289 ΠΡΕΣΑ MERCEDES-
BENZ

ATEGO 
1524/4160 WDB9700751L811256 2014

18 ΚΗΗ-5291 ΠΡΕΣΑ MERCEDES-
BENZ

ATEGO 
1524/4160 WDB9700751L810829 2014

19 KY-8698 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΟ IVECO 65C15 ZCFC65A2005780288 2010

20 ΚΗΥ-1500 ΑΝΟΙΧΤΟ MERCEDES 108 CDI VSA63809413339238 2000

21 ΚΗΥ-1403 ΑΝΟΙΧΤΟ TOYOTA
HILUX 

GASOLINE 
094

JT131YN8509971972 1994

22 KHY-1429 ΑΝΟΙΧΤΟ NISSAN
NISSAN 

VEHICUL 
1560

VWAKE0558VA77707
3 1998

23 ΚΗΥ-1447 ΑΝΟΙΧΤΟ MAZDA B2600 JMZUF8UE200720426 1999



24 ΚΗΥ-1497 ΚΛΟΥΒΑ MERCEDES 108 CDI VSA63809413344006 2000

25 ΚΗΥ-1498 ΚΛΟΥΒΑ MERCEDES 108 CDI VSA63809413342431 2000

26 ΚΗΥ-1499 ΚΛΟΥΒΑ MERCEDES 108 CDI VSA63809413339964 2000

27 ΚΗΥ-9503 ΑΝΟΙΧΤΟ FORD TRANSIT WF0CXXGBVCWU17
450

28 ΚΗΥ-9513 4Χ4 ΑΝΟΙΧΤΟ ISUZU ATFS MPATFS86JDT00972
9 2013

29 ΜΕ-48011 ΚΑΔΟΠΛΗΝΤ
ΗΡΙΟ IVECO 150E18 ZCFA1LD0002249810 1988

30 ΜΕ-48067 ΚΑΔΟΠΛΗΝΤ
ΗΡΙΟ MAN 18.284LC WMAL82ZZZ2Y09064 2001

31 ΜΕ-47997 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ
Ο NISSAN TRADE 100 VWAKE0558VA77641

4 1998

32 ΚΗΥ-9505 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ SCANIA K93C4X2B YSHKC4X2B01828156 1997

33 ΚΗΥ-9523 4Χ4 ΑΝΟΙΧΤΟ FIAT 2018

34 ΚΗΥ-9524 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PEUGEOT 2018

35 ΚΗΥ-9526 ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT 2013

36 ΚΗΥ-9538
ΦΟΡΤΗΓΟ

ανατρπόμενο
DAF 2021

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ
37 ΜΕ-123258 ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSTON CX200 SA92V4CXX93068895

38 ΜΕ-139250 ΣΑΡΩΘΡΟ KARCHEN

39 ΜΕ-144569 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB

  
  Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

40 ΚΗΥ-9501 ΥΒΡΙΔΙΚΟ  ΔΥΟ 
ΟΓΚΩΝ HONDA INSIGHT JHMZE2870AS219915

41 ΚΗΥ-9502 ΤΡΙΩΝ ΟΓΚΩΝ SKODA FABIA TMBJC25J3B3093249

42 KHY-9515 ΔΥΟ ΟΓΚΩΝ DAEWOO       KLATF69CEYB553981

43 KHY-9527 ΤΡΙΩΝ ΟΓΚΩΝ DACIA DUSTER                   VF1HD40463555184
44 KHY-9535 ΔΥΟ ΟΓΚΩΝ FORD FUSION

ΠΟΣ           
              
             Δ.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1  - Αντικείμενο μελέτης
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για την ανάθεση των πάσης φύσεως εργασιών συντήρησης και επισκευής 
των οχημάτων του Δήμου συμπεριλαμβανομένων και  των απαραίτητων ανταλλακτικών

ΑΡΘΡΟ 2 - Ισχύουσες διατάξεις
Κατά την ανάθεση και την εκτέλεση της σύμβασης της παραπάνω εργασίας ισχύουν οι διατάξεις:



 του Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” (ΦΕΚ 147/Α)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06),
 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),
 των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με 
το Κοινοτικό Δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 3 - Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της.

ΑΡΘΡΟ 4 - Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος 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 να τηρείται η παρακάτω διαδικασία  :

 Το Τµήµα ∆ιαχείρισης & Συντήρησης οχηµάτων  θα εκδίδει «∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» που θα αναγράφει περιληπτικά το είδος των απαιτούµενων εργασιών 
συντήρησης και επισκευής.
 Το ∆ηµοτικό Συνεργείο αναγράφει στο «∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ότι αδυνατεί να εκτελέσει εν µέρει ή στο σύνολο τις συγκεκριµένες εργασίες συντήρησης 
και επισκευής.
 Η αρμόδια επιτροπή "Προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων κ.λ.π. για την συντήρηση και       
επισκευή αυτοκινήτων σε ιδιωτικά συνεργεία"  προωθεί το «∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ   ΟΧΗΜΑΤΟΣ» στο συνεργαζόμενο ιδιωτικό συνεργείο  για την επισκευή – συντήρηση.
 Το ιδιωτικό συνεργείο υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την λήψη του εντύπου 
«∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»  να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρησή του οχήµατος, τον εντοπισµό της βλάβης και τον προσδιορισµό 
των απαιτούµενων εργασιών, εξαρτηµάτων και νταλλακτικών.
 Στη συνέχεια υποχρεούται να συμπληρώσει στο «∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του αυτοκινήτου,
 Ολες τις επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται (ανάλυση σε ώρες 
εργασίας και συνολική δαπάνη), καθώς και τα εξαρτήµατα, ανταλλακτικά κλπ που θα 

χρησιμοποιηθούν µε τις αντίστοιχες τιμές.
 Το ∆ελτίο αυτό διαβιβάζεται στην επιτροπή "Προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων κ.λ.π. για την 
συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων σε ιδιωτικά συνεργεία" για επανέλεγχο µε τις παρατηρήσεις  του 
παρόχου, ώστε να δοθεί η τελική έγκριση για την επισκευή ή συντήρηση με την έκδοση απόφασης 

"ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ".  
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει το όχηµα ή να αντικαταστήσει εξαρτήματα κλπ µε χρήση 
νέων ανταλλακτικών εντός διαστήματος που θα ορισθεί σε συνεννόηση με την υπηρεσία κατά 
την συµπλήρωση του δελτίου.

Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε τιµολόγιο ξεχωριστά, φωτοαντίγραφα δε των ως άνω εντύπων 
θα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών συνοδεύοντας το αντίστοιχο χρηµατικό ένταλµα 
πληρωµής. Σε κάθε έκδοση τιµολογίου θα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο τμήματος του τιµοκαταλόγου ώστε 
να διαπιστώνονται οι τιµές των συγκεκριµένων ανταλλακτικών.

Η γραπτή επικοινωνία µεταξύ Δήμου & µειοδότη, εάν δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά, θα διακινείται µέσω 
e-mail (dmavr@dimosdramas.gr) ή τηλεοµοιοτυπίας (fax) & θα είναι δεσµευτική για τα συµβαλλόµενα µέρη.

Επισημαίνεται ότι :

 ο ∆ήµος έχει τη δυνατότητα, απευθυνόµενος στον επίσηµο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του 
εκάστοτε υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή, να εξετάζει την ορθότητα των 
προτεινόµενων  κάθε φορά εργασιών, την καταλληλότητα 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 λειτουργία του τροχαίου υλικού του.

mailto:dmavr@dimosdramas.gr


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

 δίνεται η δυνατότητα στην υπηρεσία, εφόσον κρίνει απαραίτητο, να διασταυρώνει το χρόνο 
τιµολόγησης των ωρών εργασίας σε σχέση µε το βιβλίο εισερχοµένων εξερχοµένων οχηµάτων, εφόσον το 
βιβλίο αυτό βρίσκεται σε ισχύ από την κείµενη φορολογική νοµοθεσία.

 δίνεται η δυνατότητα στην υπηρεσία µετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης και τη 
σύνταξη του ∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 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 στον ∆ήµο το ελεγµένο µηχανικό µέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις συµβατικές 
τεχνικές προδιαγραφές ή εµφανίζονται ελαττώµατα κλπ 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 Υπηρεσία προθεσµίας των δέκα πέντε (15) ημερών ή παρέλθει η 
παραπάνω προθεσµία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο ∆ήµος µπορεί να αγοράσει 
τα καταστραφέντα ή ελαττωµατικά υλικά απ' ευθείας από το εµπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό µέρος 
και να χρεώσει την αξία του τιµολογίου στον ανάδοχο µε κράτηση από τον λογαριασµό της πιστοποίησης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για τη µεταφορά και παράδοση των 
αντίστοιχων µηχανικών µερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτηµα αποσυναρµολογηθεί 
εντός του Δηµοτικού συνεργείου επισκευής οχηµάτων.

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

Οι αναφερόµενες στον τιµοκατάλογο βασικές εργασίες συντήρησης και επισκεής καθώς και τα ανταλλακτικά 
είναι ενδεικτικά και δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους εργασιών συντήρησης και επισκευής ή 
ανταλλακτικών που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της μελέτης. 
Αν ο ανάδοχος δεν καλύπτεται από τους πίνακες των εργατοωρών και τους τιμοκαταλόγους ανταλλακτικών 
που έχει καταθέσει, µπορεί να καταθέσει τα επιπλέον είδη εργασιών με τις απαιτούμενες εργατοώρες και 
τα απαιτούμενα ανταλλακτικά, µε την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της επιτροπής "Προμήθειας 
ανταλλακτικών οχημάτων κ.λ.π. για την συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων σε ιδιωτικά συνεργεία".

Κατά την διάρκεια παραμονής οχήματος ή οχημάτων στον χώρο (συνεργείο) του αναδόχου, αυτός είναι κύρια 
και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζηµιά ή απώλεια που πιθανόν θα προκληθεί από υπαιτιότητα 
του προσωπικού του ή άλλης αιτίας μέχρι παράδοσης αυτού στον Δήμο Δράμας.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωμά για αποζηµίωση µερική ή ολική για το ζημιωθέν όχημα.

Οι αριθµοί πλαισίου και κινητήρα οι οποίοι αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν δίδονται ενδεικτικά 
για τον προσδιορισµό των τύπων των οχημάτων .

Εάν κάποιος από τους παραπάνω όρους πάψει να ικανοποιείται από τον ανάδοχο  ο ∆ήµος 
δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 5  - Ανωτέρα Βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω 
και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και 
επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.
Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα ή σε περιστάσεις 
για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί 
τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί 
τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.



ΑΡΘΡΟ 6 - Αναθεώρηση τιμών
 Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της υπηρεσίας.         

ΑΡΘΡΟ 7 - Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται  τμηματικά σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις των 
εκτελεσθεισών εργασιών και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών. Η παραλαβή των 
πιστοποιηθεισών κάθε φορά εργασιών ή ανταλλακτικών γίνεται από τις αντίστοιχες επιτροπές 
παραλαβής εργασιών ή ανταλλακτικών του Δήμου.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/201619, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Η πληρωμή θα 
γίνεται σε ευρώ, στο όνομα του δικαιούχου. Για τις παρούσες εργασίες δεν προβλέπεται γενικό όφελος 
και ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και φόρους για τρίτους κ.λ.π. που ισχύουν κατά την 
ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού..

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσίας στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8 - Πλημμελής ποιότητα εκτέλεσης εργασιών
Εάν κατά την παραλαβή των εργασιών δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα 
τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται με τις ισχύουσες διατάξεις της διακήρυξης.

Ο χρόνος εγγύησης των επισκευών συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών από την ημέρα 
επισκευής  δεν μπορεί να είναι μικρότερος των έξι (6) μηνών.

Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται µέσα στο χρονικό διάστηµα αυτό οφειλόµενη σε κακή 
ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις 
οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται µε την άμεση αλλαγή του 
προβληµατικού ανταλλακτικού εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ειδοποίηση του Αναδόχου.
Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόµιµες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 9 - Ποινικές ρήτρες – έκπτωση ανάδοχο
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών 
μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 10  - Λύση της σύμβασης .
Η μη τήρηση των συμβατικών όρων, καθιστούν τον ανάδοχο έκπτωτο. Ο εργοδότης δύναται να λύσει την 
σύμβαση σε βάρος του αναδόχου με αιτιολογημένη απόφαση.
Σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς ο Δήμος Δράμας έχει δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον 
εργολάβο, αφού πρώτα τον καλέσει εγγράφως, όπως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών υποβάλλει τις 
απόψεις – αντιρρήσεις του, εγγράφως .

ΑΡΘΡΟ 11  - Επίλυση διαφορών .
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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               ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ             ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
    Τ.Ε. ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ                     ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με α΄ Β.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΏΝ.  
ΠΙΝΑΚΑΣ Α    

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ

ΟΧΗΜΑΤΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
Κ.Λ.Π.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΕΡΓΟΥ

∆ΙΚΥ-

ΚΛΑ

<3,5tn ΜΕΣΑΙΑ
< 5tn

ΜΕΓΑΛΑ
>5tn

<100hP

1. Ρεκτιφιέ στροφάλου 4h 4h 6h 4h 2h
2. Εφαρµογή κουζινέτων 2h 2h 4h 2h 1h
3. Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 3h 4h 5h 4h 1h
4. Πλάνισµα καπακιού 3h 4h 5h 4h 1h
5. Πλάνισµα κορµού κινητήρα 3h 4h 5h 4h 1h

6. Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών
και εφαρµογή πείρων

1h 2h 3h 2h 2h

7. Αντικατάσταση χιτωνίων 2h 3h 4h 3h 1h

8. Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου
και εφαρµογή

1h 2h 3h 2h 1h



9. Αλλαγή δακτυλιδίων
εκκεντροφόρου και εφαρµογή

1h 2h 3h 2h 1h

10. Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 1h
11. Αλλαγή εδρών βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 1h
12. Φλάντζες τσιµούχες 1h 2h 3h 2h 1h
13. Ελατήρια 1h 2h 3h 2h 1h

14. Επισκευή µηχανισµού κίνησης
βαλβίδων

1h 2h 3h 2h 1h

15. Ρύθµιση βαλβίδων 1h 2h 3h 2h ½h
16. Αλλαγή αντλία νερού 1h 2h 3h 2h 1h

17. Έλεγχος – επισκευή αντλίας
καυσίµου

3h 4h 5h 4h -

18. Καθαρισµός ακροφύσιων ψεκασµού 2h 3h 4h 3h -
19. Επισκευή υπερσυµπιεστή 5h 5h 6h 5h -

20. Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα
πετρελαίου

½h ½h

½h

½h -

21.

SERVICE πετρελαιοκινητήρων:
Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή
φίλτρων: (λαδιού, αέρα,
πετρελαίου, καµπίνας, τιµονιού),
έλεγχος βαλβολινών σασµάν-
διαφορικό, έλεγχος εµπρόσθιου
συστήµατος, έλεγχος ιµάντων

3h 3h 3h 3h -

22. Έλεγχος καυσαερίων 2h 2h 3h 2h -

23.

SERVICE βενζινοκινητήρων: Αλλαγή
λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων:
(λαδιού, αέρα, βενζίνης, καµπίνας),
αλλαγή µπουζί, έλεγχος φρένων,
έλεγχος εµπρόσθιου συστήµατος,
έλεγχος ιµάντων

3h - - 2h 2h

24. Εξαγωγή ψυγείου νερού και
επανατοποθέτηση

2h 3h 4h 3h -

25. Επισκευή ψυγείου 3h 5h 6h 5h -
26. Αλλαγή ιµάντα 1h 1h 1h 1h -
27. Αντικατάσταση κολλάρου νερού 1h 1h 1h 1h -

28. Εξαγωγή θερµοστατών αλλαγή
αυτών

1h 1h 1h 1h -

Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου
ταχυτήτων
1. Αλλαγή φουρκέτες 2h 3h 4h 4h 1h
2. Αλλαγή συγχρόνιζε 2h 3h 4h 4h -
3. Αλλαγή ρουλεµάν 2h 3h 4h 4h 1h
4. Αλλαγή γραναζιών 2h 3h 4h 4h 1h

5. Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ,
ρουλεµάν, γραναζιών

8h 15h 15h 15h 3h

6. Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) - 8h 12h 8h -
7. Φλάντζες τσιµούχες - 5h 6h 5h 1h
8. Πρωτεύων άξονας κοµπλέ 4h 5h 5h 5h -
9. ∆ευτερεύων άξονας κοµπλέ 4h 5h 3h 5h -

10. Πρωτεύων – ∆ευτερεύων –
Ενδιάµεσος άξονας

8h 10h 10h 10h -

11. Σταυροί ταχυτήτων 5h 7h 11h 7h -



Επισκευή και συντήρηση
αναρτήσεων (σούστες ,
αποσβεστήρες κραδασµών)
1. Αλλαγή αµορτισέρ 5h 5h 6h 2h 1h
2. Αλλαγή - επισκευή σούστες 4h 5h 7h 2h 1h
3. Αλλαγή µπρακέτα 3h 4h 5h 4h -
4. Αλλαγή σινεµπλόκ 2h 3h 5h 2h -
5. Αλλαγή κόντρες κλπ. 3h 4h 6h 4h 1h

12. Σταθερά ταχυτήτων 4h 4h 4h 4h -

13. Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων
ταχυτήτων

- 16h 16h - 4h

Επισκευή και συντήρηση
συστήµατος πέδησης
1. Έλεγχος δικτύου αέρος 1h 1h 1h 1h -
2. Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 1h 1h 1h 1h -

3. Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες
τροχών

2h 2h 3h 2h -

4. Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων
φρένων

3h 3h 4h 3h 1h

5. Έλεγχος – τορνίρισµα ταµπούρων 2h 2h 4h 2h -

6. Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων
φερµουίτ εµπρόσθιων τροχών

3h 4h 5h 4h -

7. Έλεγχος – αλλαγή σιαγώνων
οπίσθιων τροχών

3h 4h 5h 4h 1h

8. Λίπανση – αντικατάσταση ρουλεµάν
τροχών – µουαγιέ

9. Λίπανση – αντικατάσταση ενός
ρουλεµάν

1h 2h 3h 2h -

10. Τσιµούχες – δαχτυλίδια 1h 2h 3h 2h -

11. Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας
φρένων

2h 3h 4h 3h -

12. Αντικατάσταση τακάκια εµπρόσθιων
τροχών

1h 2h 3h 2h 1h

13. Αλλαγή δύο ταµπούρων 3h 3h 5h 3h 1h
14. Αλλαγή 4 ελατηρίων 2h 3h 4h 3h 1h

Επισκευή και συντήρηση συµπλέκτη
1. Επισκευή άνω τρόµπας συµπλέκτη 2h 3h 4h 3h -
2. Επισκευή κάτω τρόµπας συµπλέκτη 2h 3h 4h 3h -

3. Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ
ρουλεµάν

5h 7h 9h 7h -

4. Αντικατάσταση ζεύγη φερµουίτ 2h 4h 4h 4h -
5. Επισκευή δίσκου 2h 3h 4h 3h -
6. Επισκευή πλατώ 3h 3h 5h 3h -
7. Αλλαγή φυσούνας 3h 4h 5h 4h -

Επισκευή και συντήρηση εµπρόσθιου
συστήµατος
1. Ακραξώνιο 2h 3h 3h 3h -
2. Πείρος ακραξωνίου 2h 3h 3h 3h -
3. Ρουλεµάν πείρων ακραξωνίων 2h 3h 3h 3h -



Επισκευή και συντήρηση διαφορικού

1. Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο
κορώνα ρουλεµάν

8h 10h 15h 10h -

2. Επισκευή – αντικατάσταση
µειωτήρων – ηµιαξονίων

5h 6h 8h 6h -

3. Φλάντζες τσιµούχες 3h 4h 5h 4h -

4. Ακραξόνιο – Πείρος Ακραξονίου –
Ρουλεµάν πείρων ακραξονίων

5h 6h 8h 6h -

5. Ρουλεµάν – Τσιµούχες µουαγιέ,
Ροδέλες, Ροδέλες µεταλλικές

3h 4h 6h 4h -

6. Γλίστρες – κουζινέτα - 8h 8h 8h -
7. Τάπες πηροδακτυλιών
8. Γρασσαδοράκια

9. Αλλαγή ακρόµπαρα µικρής –
µεγάλης µπάρας

2h 3h 4h 4h -

10. Έλεγχος – επισκευή µηχανισµού
διεύθυνσης (µηχανικός)

2h 3h 5h 4h -

11. Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής
αντλίας τιµονιού

5h 6h 8h 6h -

12. Έλεγχος – επισκευή υδραυλικού
ατέρµονα τιµονιού

6h 7h 10h 7h -

13. Αντικατάσταση αντλίας τιµονιού 3h 4h 5h 4h -

14. Έλεγχος – αλλαγή µαρκούτσια
πιέσεως

2h 3h 4h 3h -

Επισκευή και συντήρηση καµπίνας -
οχήµατος

1. Αντικατάσταση αµορτισέρ
κουβουκλίου

2h 3h 4h 2h -

2. Αντικατάσταση µπουκάλας
ανύψωσης

1h 2h 3h 2h -

3. Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή
υδραυλικής αντλίας ανύψωσης

1h 1h 1h 2h -

4. Αντικατάσταση ταπετσαρίας
οροφής καµπίνας

2h 2h 2h 2h -

5. Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών
και πίσω µέρους καµπίνας

2h 2h 2h 2h -

6. Αντικατάσταση πατώµατος
καµπίνας

2h 2h 2h 2h -

7. Επισκευή συστήµατος άρθρωσης
καµπίνας στο σασί

3h 5h 6h 1h -

Επισκευή και συντήρηση
αεροσυµπιεστών

1.
Στρόφαλος, Ρουλεµάν, Ελατήρια
κόφλερ (σετ), ∆ακτυλίδια, Μπιέλες,
Σετ ελατήρια, Σετ φλάντζες

3h 5h 6h 5h -

2. Αντικατάσταση Σκάστρα κόφλερ 2h 3h 4h 4h -
3. Σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής 1h 2h 3h 2h -
4. Σετ ελατήρια κόφλερ
5. Βαλβίδα κόφλερ 1h 2h 3h 2h -
6. Χιτώνιο κόφλερ
7. Φίλτρα



Επισκευή συστήµατος εξαγωγής
καυσαερίων
1. Αλλαγή καζανάκι εξάτµισης 5h 5h 7h 5h -
2. Αλλαγή σπιράλ εξάτµισης 2h 3h 4h 3h -

Εργασίες Φανοποιίας - βαφής

1. Αντικατάσταση καθρέπτη µε
µπράτσο

½h ½h ½h ½h -

2. Αντικατάσταση ντίζας και
χειρολαβής πόρτας

1h 1h 1h 1h -

3. Αντικατάσταση καθίσµατος οδηγού 1h 1h 1h 1h -

4. Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ
επιβατηγού

1h - - - -

5. Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ
φορτηγού

- 2h 2h - -

6. Αλλαγή παρµπρίζ µηχανήµατος
έργου

- - - 2h -

7. Αλλαγή σε λάστιχο παρµπρίζ
επιβατηγού

1h - - - -

8. Αλλαγή σε λάστιχο παρµπρίζ
φορτηγού

- 1h 1h - -

9. Αλλαγή προφυλακτήρα
διαιρούµενου

1h 2h 2h - -

10. Αλλαγή προφυλακτήρα 1h 2h 2h - -
11. Αλλαγή σκαλοπατιού καµπίνας 1h ½h ½h - -
12. Αλλαγή γρύλου τζαµιού 1h 1h 1½h 1h -
13. Βαφή φτερών αυτοκινήτου 4h 4h 5h 4h -
14. Βαφή πόρτας φορτηγού 3h 3h 4h 3h -
15. Επισκευή κλειδαριάς 1h 1h 1½h 1½h -
16. Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσµατος 3h 3h 4h 3h -

8. Επισκευή καθισµάτων αέρος 2h 3h 4h 3h -

9.
Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων,
ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά
περίπτωση

4h 5h 7h 5h -

10. Επισκευή µηχανισµού βάσης
καθίσµατος

4h 5h 6h 5h -

11. Αντικατάσταση εµπρόσθιου
υαλοπίνακα

2h 2h 3h 2h -

12. Αντικατάσταση υπολοίπων
υαλοπινάκων

2h 2h 3h 2h -

13. Επισκευή αρθρώσεων θυρών 2h 2h 2h 2h -

14. Αντικατάσταση µηχανισµών
ανύψωσης παραθύρων

3h 3h 4h 3h -

15. Αντικατάσταση µηχανισµού
ασφάλισης θυρών

3h 3h 5h 3h -

16. Τσιµούχες στεγανοποίηση 1h 1h 1h 1h -

17. Καθαρισµός καµπίνας, καθίσµατα,
ταπετσαρίες, πλαστικά µέρη

1h 1h 2h 1h -



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Οργάνων τροφοδοσίας οχήµατος

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ

1 Συντήρηση – επισκευή αντλιών
µπεκ

4h

2 Έλεγχος καυσαερίων 1h
3 Έλεγχος τροφοδοσίας 2h
4 Επισκευή αντλίας πετρελαίου 5h
5 Εξαγωγή – επισκευή µπεκ 2h
6 Αλλαγή ρεγουλατόρου 2h
7 Έλεγχος ρεγουλατόρου 2h

8 Αλλαγή βοηθητικής αντλίας
πιέσεως

2h

9 Αλλαγή ρύθµισης 2h

10 Εξαγωγή καθαρισµός
ρεζερβουάρ και σέρβις TURBO

4h

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ

     ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Γενική επισκευή µίζας 4h
2. Αλλαγή µίζας 2h

3. Γενική επισκευή και έλεγχος
δυναµό – αυτοµάτου

4h

4. Αλλαγή δυναµό 2h

5. Έλεγχος και επισκευή
φωτισµού

3h

6. Αλλαγή φαναριών 1h
7. Έλεγχος και επισκευή µίζας 4h
8. Έλεγχος και επισκευή δυναµό 4h

9. Αντικατάσταση εµπρός και
πίσω φανών

2h

10. Έλεγχος και επισκευή φάρων 1h

11. Έλεγχος και επισκευή πλαινών
και πίσω προβολέων

2h

12.
Έλεγχος και επισκευή µοτέρ
και µπράτσων
υαλοκαθαριστήρων

3h

13. Έλεγχος και επισκευή
ηλεκτρικών παραθύρων

4h

14. Έλεγχος και επισκευή
ηλεκτρικών κλειδαριών

2h

15. Έλεγχος και επισκευή
καλοριφέρ και αιρκοντίσιον

6h

16. Αντικατάσταση λαµπτήρων 0,20 h

17. Αντικατάσταση µάκτρων
υαλοκαθαριστήρων

0,20 h

18. Έλεγχος και επισκευή
καλωδίωσης οχήµατος

8h

19. Έλεγχος και επισκευή
καλωδίωσης υπερκατασκευών

8h

20. Έλεγχος και αντικατάσταση
κόρνας

1h
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21. Έλεγχος και επισκευή οργάνων
(καντράν)

2h

22. Αντικατάσταση φανών 0,30 h
23. Αλλαγή διακόπτη καλοριφέρ 2h
24. Αντικατάσταση ψυγείου 3h
25. Επισκευή καυστήρα 4h



Αλλαγή άρθρωσης εµβ.
Φορείου 40
Αλλαγή άρθρωσης εµπρ.
Καβαλετου 10
Αλλαγή άρθρωσης
µπράτσου ανυψ. 3,5
Αλλαγή άρθρωσης
πόρτας 8,5
Αλλαγή άρθρωσης
πόρτας container 26,5
Αλλαγή άρθρωσης
πρέσας 5
Αλλαγή άρθρωσης
ράουλου container 13,5
Αλλαγή άρθρωσης
σώµατος 5
Αλλαγή άρθρωσης
τροχού container 3,5
Αλλαγή ασφάλειας
βραχιονοςς.µ.α. 33,5
Αλλαγή ασφάλειας
γάντζου amplirol 3,5
Αλλαγή ασφάλειας
συγκρ.contain 20
Αλλαγή ατέρµονα
ανυψ.µηχ. 20
Αλλαγή βάκτρου εµβόλου 2
Αλλαγή βαλβίδας 2
Αλλαγή βάνας 2
Αλλαγή βάνας τριοδης 2
Αλλαγή βάσεων
εξάτµισης 2
Αλλαγή βάσεων κινητήρα 3,5
Αλλαγή βάσεων µπάρας
ανυψωτικού 2
Αλλαγή βάσεων σκελετού 7
Αλλαγή βάσεων σώµατος 7
Αλλαγή βάσεων τροχών
container 17
Αλλαγή βάσεως στήριξης
πόρτας 7
Αλλαγή βάσης αντλίας 27
Αλλαγή βάσης βαρέλας
ραουλοφ. 30
Αλλαγή βάσης
ελατ.σωµ.πρεσσας 7
Αλλαγή βάσης εµβόλου
πόρτας 8,5
Αλλαγή βάσης µοτερ 10
Αλλαγή βάσης ράουλου
σταθερ/σης 17

Κατάλογος
κυριότερων εργασιών
που αφορούν τις
υπερκατασκευές
απορριµµατοφόρων –
φορτηγών –
πλυντηρίων κ.λ.π.

Απαιτούµενες ώρες

εργασίας

Αλλαγή box κολώνας
container 7
Αλλαγή αεροφουσκας 5
Αλλαγή ακρόµπαρου 2
Αλλαγή άκρου εµβόλου
ανυψωτ. 2
Αλλαγή άκρου εµβόλου
µαχαιριού 6
Αλλαγή άκρου εµβόλου
πόρτας 3,5
Αλλαγή άκρου εµβόλου
φορείου 6
Αλλαγή άκρου λεβιε 1
Αλλαγή αµορτισέρ 3
Αλλαγή αναπνευστήρα
(ταπα) 0,6
Αλλαγή αναστολέα
σώµατος 2,5
Αλλαγή ανέµης 2,5
Αλλαγή αντλίας νερού 7
Αλλαγή ανυψωτικού
µηχανισµού 20
Αλλαγή άξονα ραουλoυ 5
Αλλαγή άξονα 5
Αλλαγή άξονα αντλίας 5
Αλλαγή άξονα ανυψωτ.
Μηχανισµ. 7
Αλλαγή άξονα κινήσεως
σασµάν 3,5
Αλλαγή άξονα κινητήρα 8,5
Αλλαγή άξονα µετάδοσης
κίνησης 5
Αλλαγή άξονα στήριξης
ανατροπή 3,5
Αλλαγή άρθρωσης εµβ.
Μαχαιριού 13,5
Αλλαγή άρθρωσης εµβ.
Πόρτας
Container
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Αλλαγή άρθρωσης εµβ.
Προωθητήρα 50
Αλλαγή άρθρωσης εµβ.
Ράουλου
Σταθερ/σης amplirol
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                                                    ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Απορριμματοφόρων – φορτηγών – πλυντηρίων κ.λ.π.



Amplirol
Αλλαγή βάσης
σκαλοπατιού 2
Αλλαγή βάσης στοπ
ανυψωτ.µηχαν 2
Αλλαγή βάσης
υδραυλικού κινητ. 10
Αλλαγή βάσης
χειριστηρίου 3,5
Αλλαγή βραχίονα
ανυψωτ. Μηχαν. 3,5
Αλλαγή βραχίονα ελξης
container 7
Αλλαγή γαντζου
ασφαλ.πόρτας 5
Αλλαγή γαντζου
ασφαλισης amplirol 10
Αλλαγή γάντζου ελξης
container 7
Αλλαγή γάντζου πόρτας 7
Αλλαγή γλίστρας norba 4
Αλλαγή γλίστρας
ανυψωτ.µηχαν. 2
Αλλαγή γλίστρας
προωθητήρα 3,5
Αλλαγή γραναζιού 5
Αλλαγή γραναζιού µίζας 3,5
Αλλαγή γωνίας τυµπάνου 7,5
Αλλαγή δείκτη ελαίου 1
Αλλαγή δέλτα 13
Αλλαγή διακόπτη 1
Αλλαγή διακόπτη
χειρισµού συµπ 1
Αλλαγή ελάσµατος
φωτοκύτταρου 2
Αλλαγή
ελαστ.παρεµβ.πόρτας
σµα 10
Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες.
Με ακρα 2
Αλλαγή
ελαστ.σωλ.πιες.γαντζου 2
Αλλαγή ελαστικού
ανυψωτικού 2
Αλλαγή ελαστικού
εισαγωγής 2
Αλλαγή ελαστικού ποδιάς 0,6
Αλλαγή ελαστικού πόρτας 2
Αλλαγή ελαστικού
στεγανοποίησης 2
Αλλαγή ελατηρίου έλξεως 0,5
Αλλαγή ελατηρίου
σώµατος 0,6
Αλλαγή ελατηρίου 2

τζαβετας
Αλλαγή ελατηρίου
χειριστηρίου 1,16
Αλλαγή εµβολoυ
υδραυλ.αντλίας 3,5
Αλλαγή εµβόλου αέρα 1
Αλλαγή εµβόλου
ανυψωτικού 3,5
Αλλαγή εµβόλου
βαλβίδας 2
Αλλαγή εµβόλου γάντζου 2
Αλλαγή εµβόλου κτενιού 3
Αλλαγή εµβόλου
µαχαιριού 17
Αλλαγή εµβόλου
ποδαρικών 17
Αλλαγή εµβόλου πόρτας 3,5
Αλλαγή εµβόλου πόρτας
ηµιρυµ/νου 7
Αλλαγή εµβόλου
προωθητήρα 17
Αλλαγή εµβόλου
συρ.πόρτας ηµιρυµ/νου 10
Αλλαγή εµβόλου
τηλεσκοπικού 10
Αλλαγή εµβόλου φορείου 14
Αλλαγή εµβόλου φορείου
συµπιες 33,5
Αλλαγή εµβόλου
χειριστηρίου 2
Αλλαγή εµπροσθ. Μερους
σκελετού 17
Αλλαγή εµπρόσθιας
µπάρας 10
Αλλαγή επαγωγικού
(φωτοκυττ) 3,5
Αλλαγή επαφής 2
Αλλαγή ερταλον
κουζινεττου 0,6
Αλλαγή ζύγι 2
Αλλαγή ηλεκτρ. Βαλβ.
Ψεκ. Ύδατος 0,6
Αλλαγή ηλεκτρ. Συστηµ.
Ανυψωτ. 3,5
Αλλαγή ηλεκτροβαλβιδας 2
Αλλαγή θερµικού ηλεκτρ.
Κυκλ. 2
Αλλαγή θηλείας container 14
Αλλαγή καδένας 37
Αλλαγή καλωδιώσεως 8,5
Αλλαγή κάµερας 2
Αλλαγή κανόνα
χειριστηρίου 2
Αλλαγή κανονιού 5



Αλλαγή µεταλλάκτη 2
Αλλαγή µίζας 2
Αλλαγή µισού
εµπρ.τµηµ.σκελ. 33,5
Αλλαγή µισού τυµπάνου 60
Αλλαγή µόνιτορ 2
Αλλαγή µπάρας
ανυψωτικού 3
Αλλαγή µπάρας εµβ.
Ράουλου
Σταθερ/σης amplirol

17
10

Αλλαγή µπάρας σουστών 10
Αλλαγή µπάρας τιµονιού 7
Αλλαγή µπουτον 0,16
Αλλαγή µπουτον
ηλεκτρ.χειριστ. 1
Αλλαγή µπουτονιέρας 2
Αλλαγή µπράτσου
ανυψ.µηχαν. 2
Αλλαγή ντίζας κλίσεως
ανυψωτ. 2
Αλλαγή ντίζας
τηλεχειρισµού 2
Αλλαγή ξύστρας φορείου
σµα 10
Αλλαγή οδηγών
προωθητήρα 13,5
Αλλαγή οδηγών
πατώµατος 57
Αλλαγή όλων των
φίλτρων 10
Αλλαγή ορθοστάτη
προωθητ. 14
Αλλαγή ουρανού
container 83,5
Αλλαγή ουρανού πρέσας 53,5
Αλλαγή πατώµατος
container 67
Αλλαγή πατώµατος
πρέσας 67
Αλλαγή πελµάτων
ανυψωτικού 3,5
Αλλαγή πετάλου
φωτοκύτταρου 2
Αλλαγή πηνίου 2
Αλλαγή πι καδένας 30
Αλλαγή πι οδηγών
προωθητήρα 17
Αλλαγή πι ολίσθησης
γλίστρας 6
Αλλαγή πιεζοστατη 2
Αλλαγή πίνακα container 10
Αλλαγή πιστολιου 2
Αλλαγή πλαϊνού σκάφης 17

Αλλαγή καρδιάς αντλίας 7
Αλλαγή καρέ άξονα 1
Αλλαγή κατανεµητή 1
Αλλαγή κεντρ. Ράουλου
τυµπάνου 7
Αλλαγή κεντρ. Τµηµ.
Προωθητήρα 33,5
Αλλαγή κεντρικων δοκων
σώµατος 10
Αλλαγή κεφαλής
πλυστικού 10
Αλλαγή κεφαλής
τερµατ.διακόπτη 1
Αλλαγή κιτ οπισθ.παρακ. 2
Αλλαγή κιτ χειριστηρίου 1,5
Αλλαγή κολώνας
τζαβεττας 33,5
Αλλαγή κολώνων
container 50
Αλλαγή κολώνων οροφής 17
Αλλαγή κολώνων
πατώµατος 10
Αλλαγή κολώνων
σώµατος 17
Αλλαγή κοµπλερ 10
Αλλαγή κοµπλερ τροχών
µειωτήρα 3,5
Αλλαγή κουζινετου 3,5
Αλλαγή κοχυλιού 20
Αλλαγή κρεµάστρας
ανυψωτικού 10
Αλλαγή κρεµάστρας
ηµιρυµ/νου 7
Αλλαγή κρεµάστρας µε
γλιστρες 1,5
Αλλαγή κρουπον 2
Αλλαγή κτενιού 7
Αλλαγή λαδιού 0,5
Αλλαγή λαδιού
υδρ.κυκλωµ. Σµα 3,5
Αλλαγή λαµαρίνας
λάστιχου 3,5
Αλλαγή λασπωτήρα 2
Αλλαγή λάστιχου
εισαγωγης 3,5
Αλλαγή λάστιχου µπάρας
ανυψωτικού 2
Αλλαγή λάστιχου
σκελετού 0,8
Αλλαγή λεβιέ
χειριστηρίου 1
Αλλαγή µαχαιριού πρέσας 27
Αλλαγή µειωτή 10
Αλλαγή µερών τυµπάνου 50



ανυψωτικού
Αλλαγή ρουλεµάν
καβαλέτου 3,5
Αλλαγή ρουλεµάν
µαχαιριού 5
Αλλαγή ρουλεµάν πλατω 3,5
Αλλαγή ρουλεµάν πόρτας
ηµιρυµ/ 7
Αλλαγή ρουλεµάν πρέσας 8
Αλλαγή ρουλεµάν
ράουλου 2
Αλλαγή ρυθµιστή 2
Αλλαγή σασµάν 10
Αλλαγή σιδηροσωληνα 1
Αλλαγή σκαλοπατιού 2
Αλλαγή σκάφης µύλου 3,5
Αλλαγή σκάφης πρέσας 20
Αλλαγή σκελετού 17
Αλλαγή σταυρού 0,6
Αλλαγή στεγανών 3,5
Αλλαγή στεγανών εµβολ.
Ανυψ.
Container

3,5

Αλλαγή στεγανών εµβολ.
Ανυψωτ. 1
Αλλαγή στεγανών εµβολ.
Ασφαλισης
Container

3,5

Αλλαγή στεγανών εµβολ.
Γαντζου
Amplirol

3,5

Αλλαγή στεγανών εµβολ.
Κτενιου 1
Αλλαγή στεγανών εµβολ.
Μαχαιρ. 3
Αλλαγή στεγανών εµβολ.
Πόρτας 1
Αλλαγή στεγανών εµβολ.
Προωθ. 7
Αλλαγή στεγανών εµβολ.
Συγκρ.
Container

3,5

Αλλαγή στεγανών εµβολ.
Τηλ.
Ηµιρυµ/νου

10

Αλλαγή στεγανών εµβολ.
Φορείου 3,5
Αλλαγή στεγανών
εµβολ.γαντζου 2
Αλλαγή στεγανών
υδρ.εµβ.πόρτας 3,5
Αλλαγή στεγανών
υδραυλ.κινητ. 10
Αλλαγή στεγανών 3,5

Αλλαγή πλαϊνού
τραβέρσας 17
Αλλαγή πλαϊνών
καπακ.εµβ.πορτ. 7
Αλλαγή πλαϊνών σώµατος 67
Αλλαγή πλακάκιου
αντλίας 3,5
Αλλαγή πλακέτας 2
Αλλαγή πλάτης φορείου 23,5
Αλλαγή πλατω 17
Αλλαγή ποδαρικού 7
Αλλαγή ποδιάς 7
Αλλαγή πορτάκι 3,5
Αλλαγή πορτάκι container 3,5
Αλλαγή πορτάκι container
σµα 3,5
Αλλαγή πορτάκι
φορτ.πρεσσας 3,5
Αλλαγή πόρτας 17
Αλλαγή πόρτας container 10
Αλλαγή πριζας 2
Αλλαγή προβολεα 0,6
Αλλαγή προεκτ.σε
γαντζ.µπρατς. 2
Αλλαγή προωθητήρα 27
Αλλαγή πύρου 1
Αλλαγή πύρου
εµβ.ράουλου σµα 1
Αλλαγή πύρου
ραουλ.κυλ.φορ. 2
Αλλαγή πύρων συµπλ.
Container 5
Αλλαγή ράουλου 3,5
Αλλαγή ράουλου
container 10
Αλλαγή ράουλου
κυλ.φορείου σµα 10
Αλλαγή ράουλου
παλάντζας 5
Αλλαγή ραουλοφωλιας 5
Αλλαγή ραουλων
κυλ.φορείου σµα 17
Αλλαγή ρεγουλατορου
αµπραγιαζ 2
Αλλαγή ρεγουλατορου
µπρατσου 3,5
Αλλαγή ρελε 0,6
Αλλαγή ρουλεµ.&
γραναζ.µειωτη 17
Αλλαγή ρουλεµάν &
στεγαν. Τροχ. 3,5
Αλλαγή ρουλεµάν άκρου
εµβ.φορ. 3,5
Αλλαγή ρουλεµάν 1



χειρ.φορτ.-εκφ
Αλλαγή στεφανης
κυλις.τυµπανου 50
Αλλαγή στοιχειου
φιλτρου εισαγ 0,5
Αλλαγή στοπ σουστας 3,5
Αλλαγή συρµατοσχοινου 3,5
Αλλαγή συροµ.πόρτας
ηµιρυµ/νου 17
Αλλαγή συστ. Γαντζου
ασφαλισης
Container

10

Αλλαγή συστ.ελεγχου
συµπιεστη 33,5
Αλλαγή σωλήνα
πολυαµιδιου 0,5
Αλλαγή σώµατος 67
Αλλαγή τακάκι γλίστρας
προωθητ 2
Αλλαγή τακάκι γλίστρας
φορείου 2
Αλλαγή τακάκι γλίστρας
φορείου
Ηµιρυµ/νου

2

Αλλαγή τάκου βαλβίδας 2
Αλλαγή ταχυσυνδεσµων 1
Αλλαγή τερµατικού
διακόπτη 2
Αλλαγή τζαβεττας 5
Αλλαγή τµηµ. Καθρέπτη
σκελετού 10
Αλλαγή τµηµ. Οροφής 17
Αλλαγή τµηµ. Τραβέρσας
σώµατος 17
Αλλαγή τµήµατος πόρτας 13,5
Αλλαγή τµήµατος σκάφης 13,5
Αλλαγή τµήµατος
σώµατος 17
Αλλαγή τµήµατος
ψευδοπλ. 7
Αλλαγή τούµπο εµβόλου 7
Αλλαγή τρoχού container 3,5
Αλλαγή τραβέρσας
πόρτας 5
Αλλαγή τραβέρσας
σκάφης 5
Αλλαγή τραβέρσας
σώµατος container 13,5
Αλλαγή τσιµούχας
στεγ.ρουλ. 1
Αλλαγή τσιµουχών
ράουλου 1
Αλλαγή τυµπάνου 33,5
Αλλαγή υδρ. 3,5

Ηλεκτροβαλβιδας
Αλλαγή υδρ.
Κυκλ.ποδαρικων 2
Αλλαγή υδρ. Κυκλώµατος
αντλίας 7
Αλλαγή υδραυλικής
αντλίας 7
Αλλαγή υδραυλικού
κινητήρα 7
Αλλαγή φανού 0,3
Αλλαγή φάρου 0,3
Αλλαγή φίλτρου 0,3
Αλλαγή φίλτρου norba 0,3
Αλλαγή φίλτρου επιστρ.
Σµα 2
Αλλαγή φις 1
Αλλαγή φλάντζας 0,3
Αλλαγή φορείου 33,5
Αλλαγή φτερού 2
Αλλαγή φύλλου
αλουµινιου 2
Αλλαγή φυσσουνακι
αέρος 0,6
Αλλαγή χειριστηρίου 5
Αλλαγή χερούλι εργατών 0,6
Αλλαγή χωνιού 1
Αλλαγή ψευδοπλαισιου 33,5
Αλλαγή ψυκτροθηκης 0,6
Αποσυν.-επαν. Ηλεκτ.
Κιν. Πρεσσας 17
Αποσυνδ.-επαν.
Αναστολεα ελατ. 0,6
Αποσυνδ.-επαν. Ανατρ.
Κιβωτ. 3,5
Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας 3,5
Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας
πλυστικ 2
Αποσυνδ.-επαν. Ανυψωτ.
Μηχαν. 13,5
Αποσυνδ.-επαν. Άξονα
ανυψωτ. 4,5
Αποσυνδ.-επαν. Άξονα
µεταδ. 5
Αποσυνδ.-επαν. Βάσης
ράουλου ελ 10
Αποσυνδ.-επαν. Βραχίονα
ανυψ. 2
Αποσυνδ.-επαν. ∆ελτα 3,5
Αποσυνδ.-επαν. ∆οχειου
λαδιού 2
Αποσυνδ.-επαν. Εµβ.
Ανατρ. 3,5
Αποσυνδ.-επαν. Εµβ.
Ανυψ. Cont 10



Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου 5
Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου
παλαντζας 1
Αποσυνδ.-επαν. Ραουλων
φορείου 10
Αποσυνδ.-επαν.
Ρουλεµάν παλαντζας 3,5
Αποσυνδ.-επαν. Σασµάν 3,5
Αποσυνδ.-επαν. Σκελετού 10
Αποσυνδ.-επαν.
Τηλεχειρ/ριου 3,5
Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ.
Αντλίας 3,5
Αποσυνδ.-επαν.
Υδραυλ.κινητήρα 10
Αποσυνδ.-επαν.
Υπερκατασκευης 17
Αποσυνδ.-επαν. Φορείου 27
Αποσυνδ.-επαν. Φορείου
συµπιες 27
Αποσυνδ.-επαν.
Χειριστηρίου 3,5
Αποσυνδ.-µετατ.- επαν.
Γαντζων 10
Αποσύνδεση παλαιάς
υπερκατασκ. 17
Αποσύνδεση πλυστικού 3,5
Βαφή container 67
Βαφή απορ/ρου 67
Βαφή πόρτας 3,5
Βαφή υπερκατασκευής 50
Γενικό service κινητήρα
hatz 10
Έλεγχος & ρύθµιση
φωτοκύτταρου 2
Έλεγχος ανυψωτικού
µηχανισµού 1
Έλεγχος γάντζων
ασφάλισης πόρτας 1
Έλεγχος διαρροών 1
Έλεγχος εµβολών πόρτας 1
Έλεγχος ηλεκτρικού
κυκλώµατος 1
Έλεγχος κοµπρεσέρ 1
Έλεγχος λειτουργ.
συµπιεστή σµα
Έλεγχος πιέσεων 1
Έλεγχος πιέσεων σµα 3,5
Έλεγχος πιέσεως εµβολ.
Γάντζου 0,6
Έλεγχος ραουλων 0,6
Έλεγχος σασµάν 1
Έλεγχος υδραυλ. Αντλίας 0,6
Έλεγχος υδραυλ. 0,6

Αποσυνδ.-επαν. Εµβ.
Ανυψ. Container 3,5
Αποσυνδ.-επαν. Εµβ.
Ανυψωτ. 2
Αποσυνδ.-επαν. Εµβ.
Ασφαλισης
Container

7

Αποσυνδ.-επαν. Εµβ.
Βελονιου 5
Αποσυνδ.-επαν. Εµβ.

Γαντζου 2
Αποσυνδ.-επαν. Εµβ.
Γαντζου
Amplirol

7

Αποσυνδ.-επαν. Εµβ.
Κτενιου 0,6
Αποσυνδ.-επαν. Εµβ.
Μαχαιριού 5
Αποσυνδ.-επαν. Εµβ.
Περιστρ. 2
Αποσυνδ.-επαν. Εµβ.
Πόρτας 5
Αποσυνδ.-επαν. Εµβ.
Προωθ. 8,5
Αποσυνδ.-επαν. Εµβ.
Ράουλου
Σταθερ/σης amplirol

7

Αποσυνδ.-επαν. Εµβ.
Συγκ. Container 7
Αποσυνδ.-επαν. Εµβ.
Τηλ. Ηµιρυµ/νου 12
Αποσυνδ.-επαν. Εµβ.
Φορείου 8,5
Αποσυνδ.-επαν.
Ηλεκτρ.µοτερ 1
Αποσυνδ.-επαν.
Καβαλετου 5
Αποσυνδ.-επαν.
Κρεµάστρας 3,5
Αποσυνδ.-επαν.
Μαχαιριού 20
Αποσυνδ.-επαν. Μειωτη 3,5
Αποσυνδ.-επαν.
Μπράτσου ανυψ. 2
Αποσυνδ.-επαν.
Παλάντζας 2
Αποσυνδ.-επαν. Πεντάλ 3,5
Αποσυνδ.-επαν. Πετάλου 7
Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας 17
Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας
κιβωταµ. 7
Αποσυνδ.-επαν. Πρέσας
σµα 33,5
Αποσυνδ.-επαν.
Προωθητήρα 13,5



Κινητήρα
Έλεγχος υδραυλ.
Χειριστηρίου 0,6
Έλεγχος υδραυλικός
ς.µ.α. 3,5
Έλεγχος ψευδοπλαισιου 3,5
Ενίσχυση ανυψωτικού
µηχανισµού 2
Ενίσχυση αρθρώσεων
πόρτας 7
Ενίσχυση άρθρωσης
εµβολ.πόρτας 3,5
Ενίσχυση άρθρωσης
εµβόλου προωθ. 7
Ενίσχυση άρθρωσης
εµβόλου φορείου 10
Ενίσχυση βάσης
ελατηρ.σωµ.πρεσσας 2
Ενίσχυση βάσης εµβόλου
φορείου 5
Ενίσχυση βάσης πύρου
τυµπάνου 3
Ενίσχυση βάσης στηριξης
πόρτας 3,5
Ενίσχυση βραχιόνων
ανυψ.µηχαν. 2
Ενίσχυση γέφυρας 17
Ενίσχυση δέλτα 10
Ενίσχυση δεξαµενής
νερού 1
Ενίσχυση
εµπροσθ.γεφ.ψευδοπλ. 10
Ενίσχυση εσωτερικού
τυµπάνου 27
Ενίσχυση κολώνας
ανυψωτικού 7
Ενίσχυση κολώνας
σώµατος 10
Ενίσχυση κολώνων
πόρτας 5
Ενίσχυση κοχυλιού 17
Ενίσχυση κρεµάστρας
ανυψωτικού 7
Ενίσχυση µασίφ
τυµπάνου 13,5
Ενίσχυση µαχαιριού 20
Ενίσχυση οδηγών
προωθητήρα 13,5
Ενίσχυση ορθοστάτη 27
Ενίσχυση οροφής
σωµατ.πρεσσας 20
Ενίσχυση πατώµατος 27
Ενίσχυση πετάλου 7
Ενίσχυση πι καδένας 17

Ενίσχυση πλαιν. Σκάφης
πρέσας 13,5
Ενίσχυση πλαϊνών
σκάφης 10
Ενίσχυση πλαισίου 17
Ενίσχυση πλάτης φορείου 57
Ενίσχυση ποδιάς 1
Ενίσχυση πόρτας 7
Ενίσχυση προωθητήρα 17
Ενίσχυση πυρρών
συµπλέξης
Container

7

Ενίσχυση ραουλοφόρου
βάσης 10
Ενίσχυση ραουλοφωλιάς 17
Ενίσχυση σασσι container 27
Ενίσχυση σκάφης 17
Ενίσχυση σώµατος
πρέσας 27
Ενίσχυση τζαβέτας 3,5
Ενίσχυση τραβέρσας
πόρτας 17
Ενίσχυση τραβέρσας
σκάφης 17
Ενίσχυση τυµπάνου 30
Ενίσχυση φορείου
container 3,5
Ενίσχυση φορείου ς.µ.α. 33,5
Ενίσχυση φτερού 0,6
Ενίσχυση φωλιάς γάντζου 2
Ενίσχυση ψευδοπλαισίου 5
Ενίσχυση ψευδοπλαισίου
amplirol 17
Ενίσχυση-ευθ/ση γάντζου
amplirol 7
Ενίσχυση-συγκολ.πλατης
φορείου 40
Επανατοποθέτηση
πρέσας σµα 133,5
Επιβράχυνση πλαισίου 50
Επισκευή (τορνιρ.-γεµ.)
Αξον.ραουλων 7
Επισκευή ανυψωτικού
µηχανισµού 27
Επισκευή άξονα
µετάδοσης κίνησης 3,5
Επισκευή άρθρωσης 3,5
Επισκευή βάσεων τροχών
container 10
Επισκευή βάσης εµβόλου
φορείου 10
Επισκευή βάσης ράουλου
έλξης 10
Επισκευή βραχίονα 17



Επισκευή οδηγών
γλιστρων 43,5
Επισκευή οδηγών
προσεγγισης
Container

33,5

Επισκευή ουρανου
container 33,5
Επισκευή πατώµατος 50
Επισκευή πενταλ 3,5
Επισκευή πλαισίου
container 17
Επισκευή ποδιάς 3,5
Επισκευή πορτάκι (πανω)
ηµιρυµ/νου 10
Επισκευή πόρτας
οχηµατος 17
Επισκευή προωθητήρα 50
Επισκευή ράουλου 3,5
Επισκευή ραουλοφωλιας 3,5
Επισκευή σασµάν 8,5
Επισκευή σκαλοπατιού 2
Επισκευή σκάφης υποδ.
Απορ/των 7
Επισκευή σκελετού 10
Επισκευή
στηρ.στεφ.κυλ.τυµπαν. 10
Επισκευή συστ. Ασφαλ.
Πόρτας 17
Επισκευή συστ. Αυτοµ.
Λιπανσης 10
Επισκευή
τηλεχειριστηριου 2
Επισκευή υδραυλικης
αντλίας 3,5
Επισκευή υδραυλικού
κινητήρα 3,5
Επισκευή υδραυλικού
κυκλωµατος 3,5
Επισκευή φορείου 10
Επισκευή φορείου σµα 67
Επισκευή χειριστηρίου 2
Ευθυγρ/ση ανυψ.µηχαν. 7
Ευθυγρ/ση άξονα
ανυψωτικού 5
Ευθυγρ/ση
αρθρ.ασφαλ.πόρτας πρ 5
Ευθυγρ/ση αρθρ.εµβόλου
ανυψ. 1
Ευθυγρ/ση αρθρωσεων
πόρτας πρεσσα 17
Ευθυγρ/ση άρθρωσης
σώµατος 5
Ευθυγρ/ση ασφαλειων
τζαβετα 3,5

συγκρ.container
Επισκευή γάντζου έλξης
cont. 50
Επισκευή δελτα 3,5
Επισκευή διαρροης
εµβολ.µαχαιριού 3,5
Επισκευή διαρροης
λαστιχ.εισαγωγης 2,5
Επισκευή διαρροων
υδραυλ. Αντλίας 7
Επισκευή διαρροων
υδραυλ.
Κυκλωµατος

7

Επισκευή δισκου 7
Επισκευή δοχειου λαδιού 3,5
Επισκευή εµβόλου ανατρ. 7
Επισκευή εµβόλου ανυψ.
Container 7
Επισκευή εµβόλου
ανυψωτικού 1
Επισκευή εµβόλου
ασφαλισης
Container

7

Επισκευή εµβόλου
βελονιου 3,5
Επισκευή εµβόλου
γαντζου 3,5
Επισκευή εµβόλου
κουβουκλιου 3,5
Επισκευή εµβόλου
µαχαιριού 8,5
Επισκευή εµβόλου
περιστροφης 7
Επισκευή εµβόλου
πόρτας 5
Επισκευή εµβόλου
προωθητήρα 17
Επισκευή εµβόλου
ράουλου
Σταθερ/σης amplirol

3,5

Επισκευή εµβόλου
φορείου 5
Επισκευή εµβόλου
χτενιου 3,5
Επισκευή ηλεκτρικου
κυκλωµατος 3,5
Επισκευή θηλειας ελξης
container 10
Επισκευή κοντρας
διαφορικου 2
Επισκευή
κυκλ.αυτ.λιπανσης 2
Επισκευή µαχαιριού 50
Επισκευή µπράτσων
ανυψωτικού 10



Ευθυγρ/ση-
ενισχ.γεφυρ.σασσι 3,5
Ευθυγρ/ση-
ενισχ.κεντρ.δοκ.σωµ. 17
Ευθυγρ/ση-
ενισχ.ραουλοφ.βάσεως 17
Ευθυγρ/ση-ενισχ.ψευδ.&
ραουλ 17
Ευθυγρ/ση-ενίσχυση
πλαινων 17
Ευθυγρ/ση-τορνιρισµα
στεφ.κυλ.τυµ 60
Ηλεκτρολογικές εργασίες
σµα 17
Ηλεκτρολογική σύνδεση
πόρτας 3,5
Καθαρισµός βαλβίδων 2
Καθαρισµός ραουλων
φορείου σµα 30
Λίπανση κινούµενων
µερών 0,6
Λίπανση πρέσας σµα 3,5
Μετατροπή βάσεως
αντλίας 3,5
Ρεγουλάρισµα
ανυψωτικού µηχαν. 2
Ρεγουλάρισµα ραουλων 2
Ρεγουλάρισµα υδραυλ.
Κινητήρα 1
Ρύθµιση ανυψωτικού
µηχανισµού 1
Ρύθµιση µπράτσων
ανυψωτικού 1
Ρύθµιση πιέσεων 0,6
Ρύθµιση πόρτας 0,6
Ρύθµιση ραουλων 2
Ρύθµιση σκαλοπατιού 1
Ρύθµιση υδρ.κινητήρα 1
Στεγαν.λεκανης
υποδοχής απορρ. 1
Στήριξη βάσεων δέλτα 3,5
Συγκόλληση άκρου
φορείου 10
Συγκόλληση αναστολέων
σώµατος 1
Συγκόλληση ανυψωτικού 1
Συγκόλληση άξονα
ανυψωτικού 7
Συγκόλληση άξονα
αρθρ.βραχ.ανυ 10
Συγκόλληση
αρθρ.εµβολ.ανυψ. 2
Συγκόλληση
αρθρ.εµβόλου πόρτας 2

Ευθυγρ/ση βάσεων
κινητήρα 1
Ευθυγρ/ση βάσεων
συγκρ.σουστων 5
Ευθυγρ/ση βάσης πλατης
φορείου 13,5
Ευθυγρ/ση βάσης
ράουλου σταθερ/σης
Amplirol 10

Ευθυγρ/ση βραχιονων
ανυψωτικού 2
Ευθυγρ/ση γαντζου ελξης
cont. 10
Ευθυγρ/ση γαντζου
πρεσσας σµα 33,5
Ευθυγρ/ση γαντζων
πόρτας container 17
Ευθυγρ/ση γωνιας
τυµπανου 10
Ευθυγρ/ση ελικωσεων
τυµπανου 17
Ευθυγρ/ση κρεµάστρας 3,5
Ευθυγρ/ση µασιφ 17
Ευθυγρ/ση µπράτσων
ανυψωτικού 1
Ευθυγρ/ση οδηγών
µικρης πόρτας
Container

10

Ευθυγρ/ση οδηγών
προωθητήρα 17
Ευθυγρ/ση πλαινού
αψίδας 3,5
Ευθυγρ/ση πλαισίου
container 17
Ευθυγρ/ση ποδιάς 1
Ευθυγρ/ση πορτάκι
(επανω)
Ηµιρυµουλκουµενου

17

Ευθυγρ/ση πόρτας 7
Ευθυγρ/ση πόρτας
container 17
Ευθυγρ/ση πόρτας
ανατροπής 2
Ευθυγρ/ση πύρων
σύµπλεξης
Container

10

Ευθυγρ/ση σασσι 17
Ευθυγρ/ση σκαλοπατιού 1
Ευθυγρ/ση σώµατος 50
Ευθυγρ/ση φωλιάς
γάντζου 3,5
Ευθυγρ/ση χτενιου
ανυψωτικού 3,5
Ευθυγρ/ση-
ενισχ.βας.στηρ.αντλ 3,5



Συγκόλληση ορθοστάτη 13,5
Συγκόλληση πατώµατος 3,5
Συγκόλληση πελµάτων
στηρ.container 7
Συγκόλληση πετάλου 17
Συγκόλληση πλαισίου 10
Συγκόλληση ποδιάς 2
Συγκόλληση πόρτας 10
Συγκόλληση πόρτας
ανατροπής 3,5
Συγκόλληση προωθητήρα 10
Συγκόλληση
ραουλοφωλιας 7
Συγκόλληση σκαλοπατιού 0,5
Συγκόλληση σκάφης 1
Συγκόλληση στεφάνης
κυλίσεως 27
Συγκόλληση σώµατος 27
Συγκόλληση τραβέρσας 7
Συγκόλληση τυµπάνου 23,5
Συγκόλληση φτερών 1
Συγκόλληση
ψευδοπλαισίου 3,5
Συγκόλληση-στηριξη
λάστιχου 3,5
Σύσφιξη ραουλων 2
Τοποθέτηση inventer 17
Τοποθέτηση ανυψωτικού
µηχανισµού 37
Τοποθέτηση γλιστρών
κάδων 17
Τοποθέτηση ελεγκτή
προγρ/τος 17
Τοποθέτηση µάσκας
φορείου 10
Τοποθέτηση µπουτ/ρας
χοάνης 1
Τοποθέτηση πλαϊνών
µπαρών 27
Τοποθέτηση υδραυλικού
κυκλώµατος 17
Τοποθέτηση υδραυλικών
ποδαρικών 17
Τορνίρισµα-γέµισµα
άξονα παλάντζας 1
Τορνίρισµα -γέµισµα
ράουλου 3,5
Τορνίρισµα -κεντραρισµα
τυµπάνου 7

Συγκόλληση
αρθρ.εµπρ.καβαλετου 3,5
Συγκόλληση άρθρωσης
εµβ. Φορείου 5
Συγκόλληση άρθρωσης
πόρτας 2
Συγκόλληση βάσης
ελατηρ.σωµατ. 1
Συγκόλληση βάσης
εµβόλου ανυψ. 1,5
Συγκόλληση βάσης
στεφάνης κυλ. 7
Συγκόλληση βάσης στηρ.
Φτερου 3,5
Συγκόλληση βάσης
υδρ.αντλίας 5
Συγκόλληση βάσης
υδρ.κινητήρα 3,5
Συγκόλληση βάσης
χειριστηρίου 1
Συγκόλληση βραχίονα
συγκ.container 10
Συγκόλληση γέφυρας 17
Συγκόλληση δέλτα 3,5
Συγκόλληση δοχείου
λαδιού 3,5
Συγκόλληση ελάσµατος
φωτοκυττ. 1
Συγκόλληση εµβόλου
µαχαιριού 2
Συγκόλληση εµβόλου
φορείου 2
Συγκόλληση -ενισχ.βάσης
µικρ.ράουλου 1
Συγκόλληση
κεντρ.τµηµ.προωθητ. 7
Συγκόλληση κολώνας
ανυψωτικού 10
Συγκόλληση κολώνας
σώµατος 10
Συγκόλληση κολώνων
πόρτας 3,5
Συγκόλληση κοχυλιού 3,5
Συγκόλληση κρεµάστρας
µαχαιρ. 3,5
Συγκόλληση κτενιού 2
Συγκόλληση λάµων
στηριξ. Μασίφ 18,5
Συγκόλληση µασίφ 18,5
Συγκόλληση µαχαιριού 10
Συγκόλληση µπράτσων
ανυψωτικού 3,5



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1 Επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης 3
2 Αντικατάσταση κυλίνδρου αέρος

συστήµατος εξωτερικής πλύσης
2

3 Αντικατάσταση χειριστηρίου για τις
λειτουργίες του θαλάµου πλύσης

2

4 Επισκευή προγράµµατος λειτουργιών
συστήµατος πλύσης 3

5 Επισκευή σπασµένου ανυψωτικού
µηχανισµού

3

6 Αντικατάσταση ηλεκτροβαλβίδας
ανυψωτικού µικρών κάδων 1

7 Επισκευή µπράτσου ανύψωσης κεφαλής
πλύσης

1

8 Επισκευή κεφαλής πλύσης 2
9 Αντικατάσταση πόρτας θαλάµου πλύσης

κάδων
3

10 Αντικατάσταση µπλοκ βαλβίδων νερού 3
11 Αντικατάσταση κουζινέτων αιώρας 2
12 Αντικατάσταση ασφαλιστικού πιέσεως

νερού
½

13
Αντικατάσταση βαλβίδας και πηνίου
χειριστηρίου µοτέρ αντλίας υψηλής
πίεσης

1

14 Αντικατάσταση λάστιχου
στεγανοποιήσεως καταπακτής

3

15 Αντικατάσταση ρυθµιστικών βαλβίδων
ανυψωτικού και πόρτας πλυντηρίου

2

16 Αντικατάσταση φίλτρων υδραυλικού ½
17 Αφαίρεση συστήµατος ανύψωσης

κεφαλής πλύσης 1

18 Επισκευή συστήµατος ανύψωσης
κεφαλής πλύσης

3

19 Τοποθέτηση συστήµατος ανύψωσης
κεφαλής πλύσης 2

20 Αντικατάσταση βάκτρο υδρ. κυλίνδρ.
ανύψωσης κεφαλής πλύσης

1

21 Αντικατάσταση υδραυλικού µπλοκ
βαλβίδων νερού µε νέου τύπου

4

22 Εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλίας
υψηλής πιέσεως λαδιού - νερού

4

23 Service υπερκατασκευής 8
24 Στήριξη µπάρας εξωτερική πλύσεως 1
25 Επισκευή προγράµµατος ανύψωσης

κάδων και ρυθµίσεις
4

26 Επισκευή προγράµµατος κλεισίµατος
πόρτας κάδου πλύσης και ρυθµίσεις

4

27
Επισκευή µπουκάλων ανοίγµατος
πόρτας, αποσυναρµολόγηση –
συναρµολόγηση

4

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Πλυντηρίων κάδων απορριμμάτων



28 Επισκευή ασφαλιστικού µπουκάλων
πόρτας και ρύθµιση

4

29
Έλεγχος και ρυθµίσεις κυκλωµάτων
υδραυλικού – ηλεκτρικού – αέρος και
νερού

6

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ

                                                                       ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ

Έλεγχος και έκδοση βεβαίωσης αναλογικού ταχογράφου  2,2            

Έλεγχος και έκδοση βεβαίωσης ψηφιακού ταχογράφου                3,6

Επισκευή ταχογράφου                3,0

\



Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τα τμήματα  πέντε (5) , οκτώ (8) και εννέα (9)

         ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 

ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

για τα τμήματα πέντε (5) , οκτώ (8) και εννέα (9)

I. ∆ΗΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

II. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– σύμβολο  α

III. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

– σύμβολο  β

IV. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ ΚΑΘΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τα τμήματα πέντε (5) , οκτώ (8) και εννέα (9)

    ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Της επιχείρησης……………………………………………………………………………………………………………………….
µε έδρα στ………………………..…………………………………………………………………………………………………….
οδός …………………………..………………… ……….αριθµ. ……..…………..Τ.Κ………………………………………….
Τηλ.: …………………………………………τηλ. Κινητό…………………..……. Fax: ……………………………………….

Αφού έλαβα γνώση της  υπ΄αρ. ΧΧΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και όλων των 
στοιχείων αυτής , καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά. 
∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαμβάνω την εκτέλεση των 
εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχηµάτων του Δήμου Δράμας για το παρακάτω τμήμα εργασιών 
µε τα παρακάτω ποσοστά έκπτωσης στην τιµή ανά ώρα εργασίας επισκευής και επί των τιµών των 
ανταλλακτικών   :

I. Συμμετέχω στο παρακάτω ΤΜΗΜΑ

5. Συντήρηση - επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχημάτων.

8. Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων  
κάδων κ.α κατασκευής της εταιρείας FARID

9. Συντήρηση – επισκευή οχημάτων MERCEDES



    

ΕΡΓΑΣΙΕΣ (α): ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟ
ΛΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(ποσό σε ΕΥΡΩ/ώρα χωρίς 
ΦΠΑ)

(α)
 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(%)

#36,00#

(αριθμητικώς)

………………………………………….

(αριθμητικώς)
(α)

Για τις εργασίες 
Επισκευής & 

Συντήρησης όπως 
αυτές υποδεικνύονται 

στο αντίστοιχο  
τμήμα (ποσοστιαία 

έκπτωση στην 
χρέωση/ώρα)

Τριάντα έξι

(ολογράφως)

………………………………………….

(ολογράφως)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (β): ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(β)

 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)

………………………………………….

(αριθμητικώς)
(β)

Επί της αξίας των 
τιμών των 

ανταλλακτικών, :
(ποσοστιαία % 

έκπτωση)
………………………………………….

(ολογράφως)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Ποσοστιαία Μέση Έκπτωση =[(αΧ55%)+(βΧ45%)] (με την προυπόθεση, επί ποινή αποκλεισμού, β≥α)

………………………………………….%

(αριθμητικώς)
Π.Μ.Ε.= 

(αΧ55%)+(βΧ45%)]=[(…………Χ55%)+(………Χ45%)]=
………………………………………….%

(ολογράφως)

                                                                                                  Ο προσφέρων



                                                                                            σφραγίδα - υπογραφή

             

Η κατακύρωση ανάθεσης της σύμβασης  θα γίνει με απόφαση Δημάρχου στον προσφέροντα που θα δώσει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την μελέτη και τους όρους της πρόσκλησης δίνονται στο τηλ. 2521350664 
καθημερινά κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τον κ. Μαυρίδη Δημήτριο

                        Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                   

               
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ             ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

    Τ.Ε. ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ                     ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με α΄ Β.
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