
 
 

 

 

                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   32ης /21-10-2015 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  TΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 

 

Αριθµός απόφασης:  362/2015 ΘΕΜΑ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 21ης Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Τε-
τάρτη και ώρα 10.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, 
υπό την Προεδρία του προέδρου της , κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, 
µετά από την 45686/16-10-2015 γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου της κ. Χρυσοχοΐ-
δη Ελευθέριου, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό και 
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 
87 Α/7-6/2010 ) . 
 

        Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 8 µέλη : 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2.  Ηλιάδης Νικόλαος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
7. Ζαχαριάδης Παύλος 
8. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 

 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

1.        Μουρβετίδης Μιχαηλ 
 
 

          Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης όµενο κατά σειρά µέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του και έτσι κλήθηκε και α-
πουσίασε το επ 

          Το τακτικό µέλος κ. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 
την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Βασι-
λειάδης Αναστάσιος. 

 Στην συνεδρίαση παρέστη και η προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
κ. Ζιούτη Ευαγγελία η οποία ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής για το µ’ αριθµ. πρωτ. 
612 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικ. Αυτοτέλειας και απεχώρησε. 

          Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ρά-
µας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. πρόεδρος κή-
ρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.           

 

 

Έγκριση των όρων δηµοπράτησης 
του ανοικτού πρόχειρου δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
εργασία : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ" 
του ∆ήµου ∆ράµας Προϋπολογι-
σµού: 73.750,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

(23%) 
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          Μετά από πρόταση του κ. πρόεδρου και µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, 
αποφασίστηκε όπως το θέµα σχετικά µε την Έγκριση των όρων δηµοπράτησης του ανοικτού 
πρόχειρου δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εργασία : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ" του ∆ήµου ∆ράµας "Προϋπολογισµού : 73.750,00 € µε 
τον Φ.Π.Α. (23%),», θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως 3o έκτακτο. 

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 45981 
/ 19-10-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του  ∆ήµου ∆ράµας 
σχετικό µε το θέµα, το οποίο έχει όπως παρακάτω: 
 

«Λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και την συνηµ-
µένη απόφαση 467/2015 του ∆.Σ. Του ∆ήµου µας, σας στέλνουµε σχέδιο των όρων δηµο-
πράτησης του ανοικτού πρόχειρου δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εργασία : 
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ" του ∆ήµου ∆ράµας προϋπο-
λογισµού 73.750,00 € µε τον Φ.Π.Α. (23%) και παρακαλούµε να λάβετε απόφαση για : 
1. την έγκριση των όρων δηµοπράτησης του ανωτέρω ανοικτού πρόχειρου δηµόσιου 

µειοδοτικού διαγωνισµού. 
   2. Την διεξαγωγή του διαγωνισµού µε την ίδια επιτροπή που ορίσθηκε µε την υπ΄ αρ. 
      148/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

   Η δαπάνη των 73.750,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6263 του προϋπολογισµού του οι-
κονοµικού έτους 2016. 
CPV : 50112000-3¨» 
 

         Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαµβάνοντας 
υπόψη τα οριζόµενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10 και την εισήγηση της υπηρεσίας 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο µ ό φ ω ν α 

 
� ΕΓΚΡΙΝΕΙ τους όρους δηµοπράτησης και την διεξαγωγή ανοικτού πρόχειρου δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εργασία : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ" του ∆ήµου ∆ράµας, Προϋπολογισµού 73.750,00 € µε τον Φ.Π.Α. (23%), σε βάρος 
του Κ.Α. 20.6263 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2015, και οι οποίοι ακολου-
θούν όπως παρακάτω: 

   

   ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 
                                       «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» 

 
             Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας 

έχοντας υπόψη  : 
• Την αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί 

              καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προµήθειας καυσίµων & 
              λιπαντικών κ.λ.π. των οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π. περί ων το 
              άρθρο Ι του 

Ν.∆/τος 2396/53» 
• Το Π.∆. 28/1980/τ.Α’/11 – Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προµήθειες . 
• Την απόφ. 11389/93/τ. Β’/185 – (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α. » 
• Τον Ν. 2286/95/τ.Α’/19 - «Περί Προµηθειών του ∆ηµόσιου τοµέα & ρυθµίσεων συναφών 

θεµάτων» 
• Τον Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» 
• Τον 3731/ΦΕΚ 263 Α΄/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και 

               ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο 
                του 20ου άρθρου 
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• Τον 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

• Τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α΄ /30-09-2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων». 

• Τον N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους τους    και άλλες διατάξεις 

•    Τις διατάξεις του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α΄/8-8-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της  
               ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 

•   Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β’/11-8-2010 «Αύξηση των χρηµατικών 
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που 
αφορούν προµήθεια  προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

•   Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β’/11-8-2010 «Αύξηση των χρηµατικών 
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

•   Την υπ΄ αρ. 467/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί α) έγκρισης διενέργειας 
του ανοικτού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» και β) δέσµευσης από το σώµα ότι κατά την σύνταξη του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. ετους 2016, θα υπάρξει η εγγραφή της ανάλογης πίστωσης 
στον Κ.Α. 20.6263 για την πληρωµή της δαπάνης της εργασίας. 

•    Την υπ΄αρ ............. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου περί έγκρισης των 
     όρων δηµοπράτησης. 

      
προκηρύσσει 

 
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣMΟ µε σφραγισµένες προσφορές, 
µε    
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά  (µεγαλύτερη µέση έκπτωση) ανά ώρα  
εργασίας και  
τιµή ανταλλακτικών,  για την ανακήρυξη µειοδοτών στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής – συ-
ντήρησης  
(καθώς & της αντικατάστασης  φθαρµένων  ή  κατεστραµµένων  τµηµάτων)  σε  εξωτερικά  συνερ-
γεία,  
συµπεριλαµβανοµένης & της προµήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών (µηχανικών, υπερκατα-
σκευών 
 κ.λ.π.) των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν 
κατά την διάρκεια του έτους 2016.  

Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε  73.750,00 € (µε Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τον Κ.Α 
20.6263  
του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016. 

Η προσφορά θα πρέπει να συµφωνεί µε την µελέτη οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας διακήρυξης. 

 Η προθεσµία διεξαγωγής του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 11 το Π.∆. 
28/1980   
είναι  επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης  σε µια ηµερήσια εφηµερί-
δα του  
νοµού, καθώς παράλληλα θα  παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υπο-
χρεώσεων  
και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ράµας  
Αναθέτουσα αρχή : ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆/νση ∆ηµαρχείου ∆ράµας : Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου (Τ. Κ. 66100) 
Τηλ. : 2521350664, 2521020562 
Fax  : 2521020562 
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ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. ∆ιακήρυξη 
β. Το τιµολόγιο µελέτης 
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
δ. Η Τεχνική περιγραφή - Έκθεση 
 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµαρχείο ∆ράµας Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου, 2ος όροφος, 
στην αίθουσα 211 την ....-2015  ηµέρα ........ και ώρα 10:00 , ώρα λήξης  υποβολής 
των προσφορών από του υποψηφίους αναδόχους στην επιτροπή διενέργειας του διαγω-
νισµού. Επίσης, οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυ-
δροµικά ή µε άλλον τρόπο στο ∆ήµο µέχρι και την προηγουµένη εργάσιµη ηµέρα 
της διεξαγωγής του διαγωνισµού στη ∆ιεύθυνση : ∆ήµος ∆ράµας Βερµίου 2 και 1ης Ιου-
λίου , Γραφείο Πρωτοκόλλου, 1ος όροφος, Τ. Κ. 66100 ∆ράµα. 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται. 

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) 
ορίζεται µε την υπ’ αρ. 148/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Η µελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στον ∆ήµο ∆ράµας όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν τις 
              εργάσιµες ηµέρες και ώρες να λαµβάνουν γνώση (∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Βερµίου 2 
              και 1ης Ιουλίου,3ος όροφος, γραφείο 307 τηλ. 2521350664, 2521020562 fax 2521020562, Τ. Κ. 
              66100, κ. ∆. Μαυρίδης . 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 
1. Φυσικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
2. Νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
3. Συνεταιρισµοί. 
4. Ενώσεις  

Για να γίνουν δεκτοί οι παραπάνω συµµετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 4 των όρων διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν 
διατάξεων και νόµων της ελληνικής νοµοθεσίας ή αντίστοιχα της νοµοθεσίας του κράτους - µέλους, 
και να πληρούν όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την παροχή της συγκεκριµένης 
υπηρεσίας. 

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

i. 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.  
ii.   Το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο επισκευής το οποίο χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προµη-
θεύεται από το εµπόριο για την χρήση για την οποία προορίζονται. 
iii.   Το ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προµηθεύεται 
από το εµπόριο για την χρήση για την οποία προορίζονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
  
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής 
δικαιολογητικά (η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει 
ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς) : 
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α.  ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. 
4.1  Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. 
4.2  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή αναγκαστικής  
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
4.3  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε 
αυτούς προσωπικό. 
4.4  Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) τόσο 
για τους ίδιους τους εργοδότες 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 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
4.5  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι 
ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα για κάθε νόµιµη χρήση), το 
οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων 4.2, 4.3, 4.5 και 4.6 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
4.6  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό 
και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα 
έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 

 

β.  ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά µε έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους. 

 
γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, µε την ακόλουθη 
τροποποίηση όσον αφορά τα πιστοποιητικά του εδαφίου 4.4 : Πιστοποιητικά όλων των 
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες), από τα οποία να προ-
κύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προ-
κύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά 
αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προ-
σφορών. 
Οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ο. Ε. και Ε. Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων 
των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το απασχολούµε-
νο σε αυτές προσωπικό. 
 

Οι ανώνυµες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα προσκοµίσουν 
πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές 
προσωπικό. 

 

δ.  ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
α)   Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
β)  ∆ικαιολογητικά όπως των εδαφίων 4.1, 4.2, 4.4 και 4.5 ανωτέρω. 
 
ε.   ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 
1.  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο ανάδοχο που συµµετέχει στην ένωση. 
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2.  Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες 
µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη 
µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50 %. Το 
πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες 
από 
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
3.  Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν 
βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
4. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που 
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη 
χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτό µπορεί να αντικατασταθεί µε 
υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
5. Μαζί µε τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκοµίζονται τα απαραίτητα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση. 
6. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται, µε ποινή αποκλεισµού σε 
αντίθετη περίπτωση, µε πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα 
(1) µήνα πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί άλλη µεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ. 
Ε. Κ. που έχει κατατεθεί. 
7. Επίσης, οι συµµετέχοντες πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση, να 
καταθέσουν µε τα δικαιολογητικά και τις προσφορές τους, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του 
διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας 
διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων και τους αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα ή ότι δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους όρους, τους οποίους και θα αναφέρει. 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από τους 
υποψήφιους προµηθευτές, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση) 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται µόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο προµηθευτή ως 
φυσικό πρόσωπο χρειάζεται να φέρουν µόνο το γνήσιο της υπογραφής. 
Όταν ο υποψήφιος προµηθευτής είναι νοµικό πρόσωπο (Α. Ε., Ε. Π. Ε., Ο. Ε. ή Ε. Ε.) και ο 
υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει 
οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 
Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος 
(ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµα πατέρα και µητέρας, ηµεροµηνία και τόπο γέννησης, αριθµό 
δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να είναι σωστές και 
πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

5.1 Εγγύηση συµµετοχής 
Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού 

να συνοδεύεται από  Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής.  Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται 
σε ποσοστό 2% της προεκτιµηµένης αξίας της  σύµβασης εκτός ΦΠΑ .  Για το σύνολο του 
προϋπολογισµού της παρούσας προκήρυξης, το ύψος της εγγυητικής επιστολής είναι 1.200,00 
€. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής εκδίδονται  από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πι-
στωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 

   
      Στην εγγυητική  επιστολή  συµµετοχής  πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα ακόλουθα: 

1. Η ηµεροµηνία έκδοσης 
2. Ο εκδότης 
3. Ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (∆ήµος ∆ράµας) 
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4. Ο αριθµός της εγγύησης 
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
6. Η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
7. Η σχετική διακήρυξη (αρ. πρ. διακήρυξης) και η καταληκτική ηµεροµηνία του διαγωνισµού 
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος  

                     της διαιρέσεως και της διζήσεως 
9. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισµό και ότι θα  

                   καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
                  ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποί 
                  ηση. 

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο  
     τέλος χαρτοσήµου 
11. Η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να 

έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που 
ζητά η διακήρυξη .  

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, 
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό 
αίτηµα πρέπει να  γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

     Προσφορές  χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση, απορρί 
       πτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 
      Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει  να  είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα 
       της  παρούσας διακήρυξης. 
 

5.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συνολικής 
συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφ' όσον η προσφορά δεν καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών 

ορίζεται στο 5% επί της ανά οµάδα προϋπολογισθείσας δαπάνης όπως αυτές περιγράφονται  
στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα 
να αναφέρουν τα ακόλουθα : 
•  Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
•  Τον εκδότη. 
•  Τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (∆ήµος ∆ράµας). 
•  Τον αριθµό της εγγυητικής επιστολής. 
•  Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
•  Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του υποψήφιου αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση. 
•  Τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 
•  Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος 
της διαίρεσης ή της διζήσεως. 
•  Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ∆ήµου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο 
ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
•  Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
•  Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  
•  Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από 
απλό έγγραφο του ∆ήµου. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
εγγύησης. 

                  • Θα αναφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες (οµάδα). 
Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο (2) µήνες. 
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Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η 
παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 

Οι εγγυήσεις του άρθρου 5 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα 
στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη – 
µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε 
µε το Ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Στον φάκελο της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» αναγράφεται : 
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Προς το ∆ήµο ∆ράµας, Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
γ) Τίτλος της εργασίας. 
δ) Ο αριθµός της διακήρυξης. 
ε) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
στ) Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο,  e-mail). 
Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα  
των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων µέσα στον καλά σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος  
θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παραπάνω. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές,  
δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την  
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα : 

• σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίου φακέλου τοποθετούνται  όλα τα  ζητούµενα 
δικαιολογητικά. 

• σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίου φακέλου τοποθετούνται όλα τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς 

• σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και  
                         τις λοιπές ενδείξεις του κυρίου φακέλου  τοποθετούνται όλα τα οικονοµικά στοιχεία της προ 
                         σφοράς.  

Ο κλειστός φάκελος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει : 
1. συµπληρωµένο το σφραγισµένο από την υπηρεσία έντυπο οικονοµικής 

προσφοράς που θα δίνεται στους ενδιαφερόµενους. Η συµπλήρωση του παραπάνω 
εντύπου θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσης και  

2. πλήρη τιµοκατάλογο ανταλλακτικών του εµπορίου σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή   
                 (USB flash drive), για όλα τα οχήµατα – µηχανήµατα της οµάδας ή οµάδων για τα οποία κα 
                               τατίθεται η προσφορά.       

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους αναδόχους από την εποµένη  
της διενέργειας του διαγωνισµού και για όλο το διάστηµα ισχύος της σύµβασης.  
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού αντιπροσφορές ή εναλλακτικές 
προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των 
προσφορών τους βασιζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγµατο-
ποιήσουν στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών τους µηχανισµούς που 
αυτές φέρουν και στα προβλήµατα που αυτές παρουσιάζουν. 
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Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορά για οποιανδήποτε οµάδα του προϋπολογι-
σµού. 

 Αντίστοιχα θα ανακηρυχθούν µειοδότες στην οµάδα η οµάδες που θα καταθέσουν προσφορά. 
Οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν, υποχρεωτικά στο έντυπο προσφοράς της υπηρε-
σίας: 

• Την οµάδα (ή τις οµάδες) στην οποία (στις οποίες) θα συµµετέχουν και την οποία (τις 
οποίες) θα αφορούν οι προσφερόµενες επιµέρους εκπτώσεις και η µέση έκπτωση. 
• Ποσοστιαία έκπτωση επί της εκατό % (ολογράφως και αριθµητικός) επί της τιµής της 

χρέωσης 
ανά ώρα εργασίας για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης της συγκεκριµένης 
οµάδας που συµµετέχουν, όπως αυτές περιγράφονται στην µελέτη αλλά και για όποιες δεν 
περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεση τους 
κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 
• Ποσοστιαία έκπτωση επί της εκατό % (ολογράφως και αριθµητικώς) επί της αξίας των 

τιµών των ανταλλακτικών των  τιµοκαταλόγων του εµπορίου τα οποία θα χρησιµοποιήσουν  
      για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης της συγκεκριµένης οµάδας που συµµετέχουν. 
• Ποσοστιαία µέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιµή ανταλλακτικών, όπως αυτή 

προκύπτει από την σχέση: 
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ = [(α Χ 55%) + (β Χ 45%)], µε την προϋπόθεση β≥α (επί ποινή 
αποκλεισµού). 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συµµετέχοντα αποτελεί το γεγο-
νός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιµών των ανταλλακτικών 
των τιµοκαταλόγων του εµπορίου να είναι µεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα προ-
σφέρει επί της τιµής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας (δηλ. β≥α). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία τους, 
χωρίς ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις, κ.λ.π. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρ-
χουν σ’ αυτή διορθώσεις, ή είναι ασαφής κατά την κρίση του οργάνου διενέργειας του διαγωνισµού. 
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους 
τους. Οι προσφορές ενώσεων προµηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα µέλη της ένω-
σης είτε από διορισµένο µε συµβολαιογραφικό έγγραφο εκπρόσωπο. Προσφορές που δεν έχουν την 
υπογραφή του διαγωνιζόµενου απορρίπτονται. 
∆εν µπορεί κανείς να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή ενώσεις 
προµηθευτών, ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί και εταιρεία. 
Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός και αν αποσυρθούν από τον συµµετέχο-
ντα όλες εκτός από µία µε την οποία θα συµµετέχει για λογαριασµό του. 
Όταν η προσφορά αποτελείται από περισσότερες της µιας σελίδες, αυτές θα µονογράφονται κατά 
σελίδα από τον προσφέροντα. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου 
απορρίπτονται. Προσφορές που είναι αόριστες και δεν µπορούν να εκτιµηθούν ή περιέχουν ουσιώδη 
απόκλιση από τους όρους διακήρυξης ή θέτουν όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτονται. 
Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε Euro. Προσφορά σε άλλο νόµισµα ή µε ρήτρα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η προσφορά θα είναι σταθερή για όλη την διάρκεια της σύµβασης. 
            Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της δια-
κήρυξης 

 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  
ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 
 

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού αποσφραγίζει δηµόσια, παρουσία των διαγωνιζοµένων, κατά 
την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το Π. ∆. 28/1980, τον κυρίως φάκελο (φάκελο ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑΣ) και καταγράφει τους διαγωνιζόµενους σε πρακτικό. Στο πρακτικό αυτό αναγράφεται η τυχόν 
επίδοση της προσφοράς χωρίς σύγχρονη προσαγωγή των απαιτούµενων στοιχείων, πράγµα που κά 
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νει την προσφορά απαράδεκτη. 
Αφού περάσει η ώρα που ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι έληξε η 
παράδοση των προσφορών, αναγράφεται τούτο στα πρακτικά και απαγορεύεται για οποιονδήποτε 
λόγο η αποδοχή των προσφορών µεταγενέστερα µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού. 
Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια, αρχίζει ο 
έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής. Κατά σειρά επιδόσεως των προσφορών αναγράφονται στο 
πρακτικό δηµοπρασίας τα έγγραφα που περιέχονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά µεν αλλά κατά τρόπο 
που να εµφανίζει σαφώς το σύµφωνο ή µη προς τους όρους της διακήρυξης, σε επήκοο των 
παρισταµένων. 
Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά και που βρίσκεται µέσα στον φάκελο της προ-
σφοράς 
παραµένει σφραγισµένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθµός της προσφοράς. 
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παριστάµενοι εκπρόσωποι των 
υποψήφιων αναδόχων που βρίσκονται µέσα στην αίθουσα εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται 
µυστική. Κατά τη διάρκεια της µυστικής συνεδρίασής της, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού 
αποφασίζει σχετικά µε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τη συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
εξετάζοντας τους φακέλους των Τεχνικών Προσφορών. 
Στη συνέχεια, η συνεδρίαση γίνεται ξανά δηµόσια και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τους 
υποψήφιους που αποκλείστηκαν, καθώς και τους λόγους του αποκλεισµού τους. 

      Στη συνέχεια µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων, καλούνται οι διαγωνιζόµε- 
               νοι σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, εκτός αν 
               όλοι οι συµµετέχοντες  µε υπεύθυνη δήλωσή τους δηλώσουν ότι δε θα προχωρήσουν σε υποβο 
               λή ένστασης, οπότε το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών γίνεται την ίδια ηµέρα  διεξαγωγής 
               του διαγωνισµού.  

 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ 
 
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί «η χαµηλότερη προσφορά» » (µεγαλύτερη µέση έκπτωση) 
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη, το κόστος των εργασιών  
και η µεγαλύτερη προκύπτουσα µέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιµής ανταλλακτι-
κών,  
όπως προκύπτει από τη σχέση :  
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ= [(α Χ 55%) + (β Χ 45%)], µε την προϋπόθεση β≥α (επί ποινή απο-
κλεισµού)  
όπου 
α= προσφερόµενη ποσοστιαία έκπτωση επί της εκατό % (ολογράφως και αριθµητικώς) επί 
της τιµής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντή-
ρησης της συγκεκριµένης οµάδας που συµµετέχουν, όπως αυτές περιγράφονται στην µελέτη αλλά 
και για όποιες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεση 
τους κατά την διάρκεια της σύµβασης 
β= ποσοστιαία έκπτωση επί της εκατό% (ολογράφως και αριθµητικώς) επί της αξίας των τι-
µών των ανταλλακτικών των εκάστοτε ισχυόντων τιµοκαταλόγων του εµπορίου, τα οποία θα 
χρησιµοποιήσουν για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης της συγκεκριµένης οµάδας που συµµε-
τέχουν. 
Επισηµαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συµµετέχοντα 
αποτελεί το γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιµών των εκάστοτε 
ισχυόντων τιµοκαταλόγων του εµπορίου να είναι µεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα προσφέ-
ρει επί της τιµής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας (δηλ. β≥α). 
Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη. 
Με βάση την προκύπτουσα µέση έκπτωση ανά οµάδα δαπάνης ανακηρύσσεται και ο αντίστοιχος 
µειοδότης ανά οµάδα ή ο µοναδικός µειοδότης (αν είναι ο ίδιος που έχει συµµετάσχει και 
µειοδοτήσει σε όλες τις οµάδες του προϋπολογισµού του παρόντος διαγωνισµού). 
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Σε περίπτωση ισοδύναµων προσφορών (ίδια προκύπτουσα µέση έκπτωση) υπερισχύει η επιµέρους 
έκπτωση που προσφέρθηκε στις τιµές των ανταλλακτικών και σε περίπτωση απόλυτης ισοδυναµίας 
διεξάγεται κλήρωση. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Σύµφωνα µε το 20ο άρθρο του Π. ∆. 28/1980, οι ενστάσεις κατά του αποτελέσµατος του διαγωνι-
σµού κατατίθενται γραπτώς από τους υποψήφιους αναδόχους που έχουν γίνει δεκτοί στο διαγωνισµό 
στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού ή στο ∆ήµο ∆ράµας ως και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα 
από την ηµέρα της ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Οι ενστάσεις για συµµετοχή 
υποψηφίου αναδόχου ή κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής ή κατά της διακήρυξης του διαγωνι-
σµού υποβάλλονται µόνο εγγράφως κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού µέχρι και την επόµενη ηµέρα 
της διενέργειάς του από τους υποψηφίους που συµµετέχουν σε αυτόν. 
Οι ενστάσεις που κατατίθενται στο ∆ήµο ∆ράµας πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθηµερόν στην 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα παραπάνω  
οριζόµενα θεωρούνται ως µη υποβληθείσες. 
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά 
του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ηµερών το πολύ από την υποβολή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Τόσο στον συµµετέχοντα που έγινε η κατακύρωση (ανάδοχο), όσο και στους υπόλοιπους 
συµµετέχοντες αποστέλλεται ανακοίνωση, η οποία συνοδεύεται από την αντίστοιχη απόφαση. Στη 
συνέχεια, και εφόσον παρέλθει και η επόµενη εργάσιµη ηµέρα χωρίς κατάθεση ένστασης από 
οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες, αποστέλλεται στον ανάδοχο πρόσκληση για την 
υπογραφή της αντίστοιχης σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Σύµφωνα µε την 1η παράγραφο του 26ου άρθρου του Π. ∆. 28/1980, ο ανάδοχος υπέρ του οποίου 
κατακυρώθηκε η εργασία, έχει την υποχρέωση, σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δέκα (10) 
ηµερών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης. Ο ανάδοχος οφείλει, προσερχόµενος για την υπογραφή της σύµβασης, να 
προσκοµίσει και την απαιτούµενη κατά την 7η παράγραφο του 15ου άρθρου του Π. ∆. 28/1980 
εγγύηση για την καλή εκτέλεση της εργασίας .  

    Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης µέσα στην  
    καθορισµένη προθεσµία  ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος,  
    κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, υποκείµενης σε έλεγχο νοµιµότητας από το Γενικό  
    Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Η εγγύηση που έχει καταβάλει, εκπίπτει εις όφελος 
    του εργοδότου δήµου λόγω ειδικής προς τούτο ποινής και  επαναλαµβάνεται ο διαγωνισµός  
    διατηρουµένου του δικαιώµατος αποκαταστάσεως οποιασδήποτε τυχόν ζηµίας του  ∆ήµου από  
   την επανάληψη αυτή σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει την σύµβαση αναδόχου.  
    
ΑΡΘΡΟ 13 : ΣΥΜΒΑΣΗ   
 

Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβα-
ση συντάσσεται µε βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε 
η εργασία, της διακήρυξης και της σχετικής µελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέ-
ρος της. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. 
Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο από το ∆ήµαρχο και για τον Ανάδοχο από τον ίδιο ή νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του. 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε 
όρου της διακήρυξης, της µελέτης, της προσφοράς ή του συµφωνητικού. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου λόγω ποινικής 
ρήτρας.  
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Μετά την υπογραφή της σύµβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείµενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν 
δεν είναι δυνατό να ληφθεί υπ’ όψη µε οποιονδήποτε τρόπο για την ερµηνεία των όρων αυτής. 
Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από το συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς 
τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των αρµοδίων οργάνων αξιολόγησης 
ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΕΝΕΧΥΡΙΑΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
Οι προς παροχή υπηρεσίες θα παραδίδονται στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου ∆ράµας επί της οδού 
Καπνολογικού Ινστιντούτο.  
Η παραλαβή των προς παροχή υπηρεσιών γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, που ορίζεται 
από την Οικονοµική Επιτροπή για τα κάτωθι: 
α) ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχηµάτων (σύµφωνα προς το «∆ελτίο  
Επιθεώρησης και Επισκευής οχήµατος» εκδιδόµενο από το συνεργείο συντήρησης οχηµάτων 
του ∆ήµου) σε ιδιωτικό συνεργείο, 
β) την κανονική και εύρυθµη εκτέλεση των εργασιών αυτών καθώς και την παραλαβή τους, 
και πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο χρόνο από την σύµβαση. Κατά την παράδοση και 
παραλαβή ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει ενυπόγραφο τιµολόγιο παροχής 
υπηρεσιών, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 
ΑΡΘΡΟ 15 : ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 11 το  
Π.∆. 28/1980   άπαξ σε µία ηµερήσια νοµαρχιακή εφηµερίδα και θα παρέχεται ελεύθερη, 
 άµεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
∆ράµας.  
Σύµφωνα µε τον  Ν. 3548/2007, οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης κηρύκεια και τα λοιπά  
έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
υποψήφιο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παρα-
στατικών.  
Σε περίπτωση που αναδειχθούν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι για τον παρόντα διαγωνισµό,  
οι προαναφερόµενες δαπάνες δηµοσίευσης θα επιµερίζονται αναλογικά στους αναδόχους σε αντιστοι-
χία προς τα ποσά των συµβάσεων κάθε αναδόχου. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Ο ∆ήµος ∆ράµας κατέχει πενήντα έξι (56)  οχήµατα στα οποία συµπεριλαµβάνονται απορ-

ριµµατοφόρα, συρµοί µεταφοράς, φορτηγά, ηµιφορτηγά, βυτιοφόρα, καλαθοφόρα, µηχανήµα-
τα έργων, επιβατικά, µοτοσικλέτες, λεωφορείο κ.α.  

Για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου που χρησιµοποιούν υπηρεσιακά οχή-
µατα, συντάχθηκε από την ∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης η παρούσα µελέτη που αφορά 
τις πάσης φύσεως εργασίες επισκευής – συντήρησης των οχηµάτων του ∆ήµου µας, συµπερι-
λαµβανοµένης και της προµήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών, ώστε, λόγω α) της έλλει-

ψης κατάλληλων εγκαταστάσεων µε τον απαραίτητο εξοπλισµό για εξειδικευµένες επισκευές 

(PLC, υδραυλικά συστήµατα κ.α. ή επισκευές µεγάλης κλίµακας (κατασκευή φορείου, µαχαιριού 
κ.α.  και β) του µεγάλου πλήθους των ειδικών ανταλλακτικών που απαιτούνται  για την συντή-

ρηση των  πενήντα έξι (56) οχηµάτων (υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων, ρυµουλκά συρµών 
µεταφοράς – συµπίεσης απορριµµάτων, συρµό hook-lift κ.α.), να ανατεθούν οι εργασίες αυτές 
σε  εξωτερικά συνεργεία.  ∆ιευκρινίζεται ότι το προσωπικό του συνεργείου επισκευής οχηµάτων 
του ∆ήµου εκτελεί τις περιοδικές και καθηµερινές εργασίες επισκευής και συντήρησης µικρής 

κλίµακας.  
Για την σύνταξη της προϋπολογιζόµενης δαπάνης ελήφθησαν υπ’ όψη οι προβλεπόµενες ώρες 

λειτουργίας του κάθε οχήµατος,  το κόστος συντήρησής του, οι βλάβες που µπορεί να προκύψουν 
κατά την συµπλήρωση ορισµένων χιλιοµέτρων, οι ζηµιές που προκαλούνται στις υπερκατασκευές, 
τα αναλώσιµα υλικά που απαιτούνται µε τη συµπλήρωση των χιλιοµέτρων ή ωρών λειτουργίας  
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               σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της επισκευής και συντήρησης των οχηµάτων (εργασί-

ες και ανταλλακτικά) ανέρχεται στο ποσό των 73.750,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
23% η δε πίστωση θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.6263, όπως αυτός θα εγγραφεί  στον προϋπολογι-
σµό του έτους 2016. 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                         ΕΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                              Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ                          
        ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

                                         
                ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ              ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΕ ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ                      ∆ΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ µε β Β. 
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    ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

       
Α/Α            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                            
 
 
 
1. Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων,  συµπλέκτες, αναρτήσεις   συ-
στήµατα πέδησης, εµπρόσθιο σύστηµα δ/νσης κ.α.. 
 
2.  Υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων – ανοιχτών  
φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α.. 
 
3. Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων,  συµπλέκτες, αναρτήσεις   συ-
στήµατα πέδησης, εµπρόσθιο σύστηµα δ/νσης περιστρεφόµενες 
σκούπες κ.α. µηχανικού σαρώθρου κ.α..    
       
4. Συντήρηση – Επισκευή επιβατικών οχηµάτων. 
 
5. Συντήρηση – Επισκευή 

δικύκλων. 
 
6. Συντήρηση - επισκευή οργάνων 

                         ελέγχου ταχύτητας οχήµατος. 
 

 7. Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών µερών.                 
 
 8. Yπερκατασκευές απορριµµατοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, 
 πλυντηρίων κάδων κ.α κατασκευής της εταιρείας  
 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ 
 
 9. Υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, 
 πλυντηρίων κάδων κατασκευής της εταιρείας FARID  
 

  10.Συντήρηση – επισκευή οχηµάτων IVECO 
 

11.Συντήρηση – επισκευή οχηµάτων MERCEDES

∆ΑΠΑΝΗ € 
  (µε Φ.Π.Α.)  
 
   20.000,00         

 
 
           
          26.000,00 
 

 

            2.400,00              
            

           

               700,00 

              
      300,00                

              
   
   
    2.000,00 
 
 
     7.700,00 
 
  
     2.000,00                                       
 
 
 
    6.000,00  
 
 
    4.450,00 
 
     2.200,00  

                        

ΣΥΝΟΛΟ                                                  73.750,00  ΕΥΡΩ 
  

 
 
 
 
 
 
 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                         ΕΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                              Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ                          
        ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

                                         
 
 
 

                ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ              ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
      Τ.Ε. ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ                      ∆ΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ µε β Β.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συµπλέκτες, αναρτήσεις   συστήµατα πέδησης, εµπρόσθιο 
σύστηµα  
δ/νσης κ.α. 
Τιµή 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδες  ευρώ ) 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
Υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α 
Τιµή 26.000,00 € (είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ) 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συµπλέκτες, αναρτήσεις   συστήµατα πέδησης, εµπρόσθιο 
σύστηµα δ/νσης περιστρεφόµενες σκούπες κ.α. µηχανικού σαρώθρου    
Τιµή 2.400,00 € (δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Συντήρηση – Επισκευή επιβατικών οχηµάτων 
Τιµή 700,00 € (επτακόσια ευρώ) 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Συντήρηση – Επισκευή δικύκλων 
 Τιµή 300,00 € (τριακόσια ευρώ) 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Συντήρηση - επισκευή των οργάνων ελέγχου ταχύτητας των οχηµάτων 
Τιµή 2.000,00 € (δύο χιλιάδες ευρώ) 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο                                                                                                                                                       
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών µερών 
Τιµή 7.700,00 € (επτά χιλιάδες επτακόσια ευρώ) 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α κατασκευής της  
εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ 
Τιµή 2.000,00 € (δύο χιλιάδες ευρώ) 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
Υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α. κατασκευής της 
 εταιρείας FARID 
Τιµή 6.000,00 € (έξι χιλιάδες ευρώ) 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  
Συντήρηση – επισκευή οχηµάτων IVECO  
Τιµή 4.450,00 € (τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ) 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
Συντήρηση – επισκευή οχηµάτων MERCEDES 
Τιµή 2.200,00 € (δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ) 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                         ΕΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                              Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ                          
        ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

                                        
                ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ              ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
      Τ.Ε. ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ                      ∆ΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ µε β Β. 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της προµήθειας 

 
Η παρούσα µελέτη αφορά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των οχηµάτων του ∆ήµου σε εξωτερικά  
συνεργεία συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων ανταλλακτικών που τυχόν θα προκύψουν το έτος 
2016. 
 
Άρθρο 2ο Τεχνικές προδιαγραφές - σύνταξη προσφορών 

 
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 
1. Φυσικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
2. Νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
3. Συνεταιρισµοί. 
4. Ενώσεις. 

 
 Λόγω της ιδιαιτερότητας των εργασιών των οµάδων 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11 οι οποίες πρέπει να ε-
κτελούνται τάχιστα και πολλές φορές κατόπιν ρυµούλκησης των οχηµάτων στο συνεργείο,  θα πρέ-
πει η έδρα των εγκαταστάσεων των ιδίων ή των νοµίµων συνεργατών τους που θα επιφορτίζονται 
µε την επισκευή των παραπάνω οµάδων να βρίσκεται εντός του ∆ήµου ∆ράµας και αυτό να βε-
βαιώνεται µε Υπεύθυνη ∆ήλωση στα δικαιολογητικά συµµετοχής επί ποινή αποκλεισµού. 
 Οι εργασίες των  οµάδων 3, 8, 9, 10, µπορούν να εκτελεστούν µόνο από τους κατασκευα-
στές των οχηµάτων ή από συµµετέχοντες οι οποίοι θα προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού 
δήλωση του εργοστάσιου κατασκευής ότι ο συµµετέχων σε συγκεκριµένη οµάδα ή οµάδες µπορεί 
να εκτελέσει όλες τις εργασίες µε όλα τα αναγκαία ανταλλακτικά. Η έδρα των εγκαταστάσεων των 
εταιρειών που θα επιφορτίζονται µε την επισκευή των οχηµάτων – µηχανηµάτων των παραπάνω ο-
µάδων, µπορούν να είναι και εκτός του ∆ήµου ∆ράµας.  
Και τούτο διότι µόνο αυτοί διαθέτουν την τεχνογνωσία και τον απαραίτητο ηλεκτροµηχανολογικό 
εξοπλισµό µε τα απαραίτητα ειδικά ανταλλακτικά για την  διάγνωση και επισκευή κυρίως ηλεκτρο-
νικών εξαρτηµάτων (ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι κ.α.) ή υδραυλικών εξαρτηµάτων (υδραυλικές βαλβί-
δες κ.α.).  
  Συγκεκριµένα ο συµµετέχων στο διαγωνισµό (µε µία από τις κατωτέρω µορφές) µπορεί να είναι 
: 

i. 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.  
ii. Το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο επισκευής το οποίο χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προ-
µηθεύεται από το εµπόριο για την χρήση για την οποία προορίζονται. 
iii. Το ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προµηθεύεται 
από 
το εµπόριο για την χρήση για την οποία προορίζονται. 

Ο συµµετέχων πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο να είναι εκπαιδευµένο και να κα-
τέχει  

                τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεµβαίνει στα αντίστοιχα µηχανικά µέρη. 
Ο συµµετέχων τον διαγωνισµό µε οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες µορφές, πρέπει να καταθέ-

σει-  
επί ποινή αποκλεισµού –  τιµοκατάλογο ανταλλακτικών του εµπορίου σε έντυπη και ηλεκτρονική 
µορφή USB fash drive ή δισκέτα για την αντίστοιχη οµάδα εργασιών του  ενδεικτικού προϋπολογισµού.  

Ο συµµετέχων στον διαγωνισµό µε οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες µορφές θα δηλώσει µε   
υπεύθυνη δήλωση επί ποινή αποκλεισµού ότι διαθέτει Συνεργείο Αυτοκινήτων µε εν ισχύ άδεια λει-
του-ργίας καθώς ότι διαθέτει όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά για την λειτουργία του συνεργείου, το κα-
τάλληλο εκπαιδευµένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί 
και ότι οι τιµοκατάλογοι που καταθέτει περιέχουν τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήµατα 
του ∆ήµου  
των οποίων προτίθεται να αναλάβει την επισκευή – συντήρηση. 

Απορρίπτονται ανταλλακτικά που δεν είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κα-
τασκευαστών των οχηµάτων και των αντίστοιχων µηχανικών µερών τους κατά περίπτωση. 
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Επειδή τα οχήµατα είναι διαφόρων τύπων και χρονολογίας µπορεί να µην υπάρχουν καινούργια  α-

νταλλακτικά  του εµπορίου και γι’ αυτό θα απαιτηθεί η τοποθέτηση µεταχειρισµένου ανταλλακτικού  
µε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά µε αυτό του εµπορίου ανταλλακτικό, µε την προυπόθεση όµως της 
σύµφωνης γνώµης για το ανταλλακτικό που θα χρησιµοποιηθεί από την επιτροπή "Προµήθειας ανταλλα-
κτικών οχηµάτων κ.λ.π. για την συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων σε ιδιωτικά συνεργεία". 
 Εάν χρησιµοποιηθεί ανταλλακτικό µεταχειρισµένο ίδιου τύπου µε αυτό του εµπορίου η τιµή του θα            
προεγκρίνεται από την παραπάνω επιτροπή.  

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν την καταλληλότητα 
των χρησιµοποιούµενων - προτεινόµενων ανταλλακτικών. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µε υπεύθυνη δήλωση η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά  
τους, θα δηλώνουν ότι θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την επίβλεψη η οποία θα ορίζεται 
από την υπηρεσία όποτε η επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση 
του µειοδότη. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει απαραιτήτως να επισκεφθούν το αµαξοστάσιο του ∆ήµου ∆ράµας (Οδός 
Καπνολογικό Ινστιντούτο 66100 ∆ράµα, τηλ. 2521022263 – φαξ 2521020562) και σε συνεννόηση µε 
την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήµατα και τις υπερκατασκευές και να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για 
τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασι 

                 ζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγµατοποιήσουν στο αµαξοστάσιο 
                 του ∆ήµου. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών, στους µηχανισµούς 
που αυτές φέρουν και στα προβλήµατα που αυτές παρουσιάζουν. 

Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορά για οποιανδήποτε από τις  
έντεκα  (11) οµάδες εργασιών του προϋπολογισµού.  Αντίστοιχα θα ανακηρυχθούν µειοδότες  
για την αντίστοιχη οµάδα. 
Οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν, υποχρεωτικά στο έντυπο προσφοράς της υπηρεσίας: 

• Την οµάδα (ή τις οµάδες) στην οποία (στις οποίες) θα συµµετέχουν και την οποία 
(τις οποίες) θα αφορούν οι προσφερόµενες επιµέρους εκπτώσεις και η µέση έκπτωση. 

• Ποσοστιαία έκπτωση επί της εκατό % (ολογράφως και αριθµητικός) επί της τιµής της 
χρέωσης ανά ώρα εργασίας για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης της 
συγκεκριµένης οµάδας που συµµετέχουν, όπως αυτές περιγράφονται στην µελέτη αλλά 
και για όποιες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως 
απαιτηθεί η εκτέλεση τους κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 

• Ποσοστιαία έκπτωση επί της εκατό % (ολογράφως και αριθµητικώς) επί της αξίας 

των τιµών των ανταλλακτικών των τιµοκαταλόγων του εµπορίου, τα οποία θα 

χρησιµοποιήσουν για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης της συγκεκριµένης 

οµάδας που συµµετέχουν. 

  Ποσοστιαία µέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας (α) και τιµή ανταλλακτικών (β), 
όπως αυτή προκύπτει από την σχέση: 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ = [(α Χ 55%) + (β Χ 45%)], µε την προϋπόθεση β≥α (επί 
ποινή 
αποκλεισµού). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συµµετέχοντα αποτελεί το 
γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιµών των τιµοκαταλόγων 
ανταλλακτικών του εµπορίου είναι µεγαλύτερη ή ίση από την έκτπωση που θα προσφέρει επί της 
τιµής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας (δηλ.β≥α). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα 
θεωρείται απαράδεκτη. 

Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης είναι το διαθέσιµο 
από το                 ∆ήµο για το σύνολο των επισκευών και ανταλλακτικών που δύναται να προ-
µηθευτεί ο ∆ήµος για το                  έτος 2016 και µέχρι εξαντλήσεώς του.  

 Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για τη µεταφορά και πα-
ράδοση των αντίστοιχων µµηχανικών µερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτηµα 
αποσυναρµολογηθεί εντός του ∆ηµοτικού συνεργείου επισκευής οχηµάτων. 

Κατά την διάρκεια παραµονής οχήµατος ή οχηµάτων στον χώρο 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 ∆ήµο ∆ρά-
µας. 
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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 δί-

δονται ενδεικτικά για τον προσδιορισµό των τύπων των αυτοκινήτων. 
Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης µελέτης πάψει να ικανο-

ποιείται από τους µµειοδότες εντός του της διάρκειας της σύµβασης ο ∆ήµος δύναται να τον 
κηρύξει έκπτωτο. 

 
 

Άρθρο 3ο Οχήµατα 
 

Τα οχήµατα τα οποία πιθανόν να τύχουν της ανάγκης συντήρησης και επισκευής είναι τα 
ακόλουθα : 

 

                   ΟΧΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 
 

                       Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ 
 

Α/Α 
ΑΡ. ΚΥ-
ΚΛΟΦ. 

ΤΥΠΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑ-
ΣΙΟ 
 ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΕΤΟΣ 
1ΗΣ 

ΚΥΚΛ 
 

1 ΚΗΥ-1416 ΜΥΛΟΣ VOLVO FL619 YB1E5A2AOSB125446 1996 

2 ΚΗΥ-1433 ΜΥΛΟΣ 
IVECO-
FIAT 

100 E18 ZCFA1AD0002224995 1998 

3 ΚΗΥ-1434 ΜΥΛΟΣ 
IVECO-
FIAT 

100 E18 ZCFA1AD0002213032 1998 

4 ΚΗΥ-1435 ΜΥΛΟΣ 
IVECO-
FIAT 

100 E18 ZCFA1AD0002227579 1998 

5 ΚΗΥ-1446 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 1523 WDB9700731K379012 1999 

6 ΚΗΥ-1489 ΠΡΕΣΑ 
IVECO-
FIAT 

170 E23 ZCFA1RGH002287763 2000 

7 ΚΗΥ-1491 ΠΡΕΣΑ 
IVECO-
FIAT 

170 E23 ZCFA1RGH002287464 2000 

8 ΚΗΥ-9409 ΠΡΕΣΑ 
IVECO-
FIAT 

ML180 E24 ZCFA1TJ0102379371 2002 

9 ΚΗΥ-9410 ΠΡΕΣΑ 
IVECO-
FIAT 

ML180 E24 ZCFA1TJ0102379370 2002 

10 ΚΗΥ-9411 ΠΡΕΣΑ 
IVECO-
FIAT 

ML180 E24 ZCFA1TJ0102379372 2002 

11 ΚΗΥ-9423 ΠΡΕΣΑ ΜΑΝ 18.285 WMAL87ZZ24Y128427 2004 

12 ΚΗΥ-9424 ΠΡΕΣΑ ΜΑΝ 18.285 WMAL87ZZ34Y128436 2004 

13 ΚΗΥ-9440 ΠΡΕΣΑ ΜΑΝ 18.285 WMAL87ZZ56Y170173 2006 

14 ΚΗΥ-9441 ΠΡΕΣΑ ΜΑΝ 18.285 WMAL87ZZ26Y172155 2006 

15 ΚΗΥ-9456 ΠΡΕΣΑ ΜΑΝ 18.285 WMAL87ZZ17Y177395 2007 

16 ΚΗΥ-9457 ΠΡΕΣΑ ΜΑΝ 18.285 WMAL87ZZ57Y177948 2007 

17 ΚΗΥ-9458 ΠΡΕΣΑ ΜΑΝ 18.285 WMAL87ZZ77Y177319 2007 

18 ΚΗΥ-9460 ΠΡΕΣΑ ΜΑΝ 18.285 WMAL87ZZ47Y177326 2007 

19 ΚΗΥ-9489 ΠΡΕΣΑ 
IVECO-
FIAT 

150 E28 ZCFB1LM8402558291 2009 

20 ΚΗΗ-5287 ΠΡΕΣΑ 
MERCEDES

-BENZ 
ATEGO 

1524/4160 
WDB9700751L812146 

21 ΚΗΗ-5288 ΠΡΕΣΑ 
MERCEDES

-BENZ 
ATEGO 

1524/4160 
WDB9700751L812534 

22 ΚΗΗ-5289 ΠΡΕΣΑ 
MERCEDES

-BENZ 
ATEGO 

1524/4160 
WDB9700751L811256 

23 ΚΗΗ-5291 ΠΡΕΣΑ 
MERCEDES

-BENZ 
ATEGO 

1524/4160 
WDB9700751L810829 

2014 
 

24 KY-8730 
ΡΥΜΟΥΛΚΟ + ΡΥ-
ΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 

IVECO AD260S45Y WJME2NTH404363703 2010 

25 KY-8698 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO 65C15 ZCFC65A2005780288 2010 

26 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΥ-8715 
 
 
 
 
 
 
 

ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΣΥΡΜΟΥ+ 
ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕ-

ΝΟΣ ΣΥΡΜΟΣ (ΠΡΕΣΑ) 
 
 
 
 
 
 

VOLVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

FM44T 
 
 
 
 
 
 
 
 

YV2JSG0B68A676666 (τράκτορα) 
XF9HAS60A90J63019 (Ηµιρυµουλ-

κούµενου) 
 
 
 
 
 
 

2010 
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27 

 
 

ΚΥ-8718 

 
 
 
 

ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΣΥΡΜΟΥ+ 
ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕ-

ΝΟΣ ΣΥΡΜΟΣ (ΠΡΕΣΑ) 

 
 

VOLVO 

 
 

FM44T 

 
 
 
 
 
 
 

YV2JSG0BX8A678596 (τράκτορα) 
XF9HAS60A90J63020 (Ηµιρυµουλ-

κούµενου) 
 
 
 

 
 

2010 

28 ΚΗΥ-1387 ΚΛΟΥΒΑ FORD TES WFDKXXGBVKHY98344 1988 

29 ΚΗΥ-1500 ΑΝΟΙΧΤΟ MERCEDES 108 CDI VSA63809413339238 2000 

30 ΚΗΥ-1403 ΑΝΟΙΧΤΟ TOYOTA 
HILUX 

GASOLINE 
094 

JT131YN8509971972 1994 

 
31 

KHY-1429 ΑΝΟΙΧΤΟ NISSAN 
NISSAN 
VEHICUL 

1560 
VWAKE0558VA777073 1998 

 
32 
 
 

KHY-1430 ΑΝΟΙΧΤΟ NISSAN 
NISSAN 
VEHICUL 

1560 
VWAKE0558WA782217 1998 

33 ΚΗΥ-1447 ΑΝΟΙΧΤΟ MAZDA B2600 JMZUF8UE200720426 1999 

34 ΚΗΥ-1497 ΚΛΟΥΒΑ MERCEDES 108 CDI VSA63809413344006 2000 

35 ΚΗΥ-1498 ΚΛΟΥΒΑ MERCEDES 108 CDI VSA63809413342431 2000 

36 ΚΗΥ-1499 ΚΛΟΥΒΑ MERCEDES 108 CDI VSA63809413339964 2000 

37 ΚΗΥ-1369 ΚΛΟΥΒΑ RENAULT T113X VF1T3X800000661018 1989 

38 ΚΗΥ-9503 ΑΝΟΙΧΤΟ FORD TRANSIT WF0CXXGBVCWU17450  

39 ΚΗΥ-9513 4Χ4 ΑΝΟΙΧΤΟ ISUZU ATFS MPATFS86JDT009729 2013 

40 ΚΥ-8707 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ IVECO 
120Ε22 HML 

120E22 
ZCFCA1EG1302542519 2010 

41 ΜΕ-48011 ΚΑ∆ΟΠΛΗΝΤΗΡΙΟ IVECO 150E18 ZCFA1LD0002249810 1998 

42 ΜΕ-48067 ΚΑ∆ΟΠΛΗΝΤΗΡΙΟ MAN 18.284LC WMAL82ZZZ2Y09064 2001 

43 ΚΗΥ-1389 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES LKO 1113B 35802310500832 1989 

44 ΜΕ-47997 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN TRADE 100 VWAKE0558VA776414 1998 

45 ΚΗΥ-9505 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ SCANIA K93C4X2B YSHKC4X2B01828156 1997 

 

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 
 

1 ΜΕ-123258 ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSTON CX200 SA92V4CXX93068895 

 

    Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 
 

1 ΚΗΥ-9501 
ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ  ∆ΥΟ 

ΟΓΚΩΝ 
HONDA INSIGHT JHMZE2870AS219915 

2 ΚΗΥ-9502 ΤΡΙΩΝ ΟΓΚΩΝ SKODA FABIA TMBJC25J3B3093249 

 
∆’  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ 

 
1 ΡΜΒ-231 ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ PIAGGIO M62 ZAPM6210000005541 

2 ΡΜΒ-232 ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ PIAGGIO M62 ZAPM6210000005315 

3 ΡΜΒ-234 ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ PIAGGIO M62 ZAPM6210000005304 

4 ΡΜΒ-676 ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ PIAGGIO M36 ZAPM3640100005788 

5 ΡΜΒ-680 ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ PIAGGIO M36 ZAPM3640100005799 

6 ΡΜΖ-714 ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ KYMCO KN25G LC2U62050C1000327 

7 ΡΖΙ-6636 ∆ΙΚ. ΜΟΤ/ΤΟ PIAGGIO C44 LBMC4450000021562 

8 ΡΖΙ-7261 ΤΡΙΚ. ΜΟΤ/ΤΟ PIAGGIO C80APE50RST ZAPC8000000144488 

 
Άρθρο 4ο Επισκευές 

 
Οι κυριότερες εργασίες οι οποίες πιθανόν θα προκύψουν αφορούν τις προαναφερόµενες οµάδες  

εργασιών στον πίνακα του προϋπολογισµού. 
Παρακάτω δίδονται οµαδοποιηµένες ενδεικτικά οι κυριότερες εργασίες και οι ώρες που 

απαιτούνται και που τυχόν θα προκύψουν ανά είδος επισκευής. 
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Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις 
προαναφερόµενες έντεκα (11)  οµάδες επισκευών. 

Οι προαναφερόµενες οµάδες επισκευών δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους επισκευής  
η οποία δεν µπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα όσον αφορά στις υπερκατασκευές των οχηµάτων. 
Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, αλλά µπορεί να προκύψουν και δεν 

µπορούν να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της µελέτης, θα τιµολογούνται µε την ίδια 
χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο πάροχος της υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του και 
για τις υπόλοιπες εργασίες. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο Σύµβαση 

 
Οι ανάδοχοι µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένοι να 

προσέλθουν σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών, προς υπογραφή  
της σύµβασης και να καταθέσουν την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυ-
τής. 

Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει τη 
σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε 
στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή του συµφωνητικού έως 31-12-2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

 
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της καθαρής αξίας του  
προϋπολογισµού ανά οµάδα  όπως φαίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης µη συνυπολογιζοµένης  
της επιτευχθείσης έκπτωσης κατά τη δηµοπρασία. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο Εγγύηση επισκευών 
 
Ο χρόνος εγγύησης επισκευής κάθε βλάβης συµπεριλαµβανοµένων των ανταλλακτικών, µετά 

την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή της επισκευής, θα καθορισθεί µε την 
προσφορά των διαγωνιζοµένων, ο οποίος δεν µπορεί να είναι λιγότερος των έξι 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 το συντοµότερο από της ειδοποίησης της 
υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προµηθευτή οι νόµιµες κυρώσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  Παραλαβή & παράδοση εργασιών – ανταλλακτικών – Χρόνος 
παράδοσης αυτών 

 
Η παραλαβή των επισκευασµένων µερών ή & των ανταλλακτικών θα γίνεται από την αρµόδια 

επιτροπή παραλαβής . 
Η προθεσµία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή µετά από συµφωνία µε την υπηρεσία και 

θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής ενώ η παράδοση θα µπορεί να είναι και 
τµηµατική. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο Τρόπος πληρωµής 

 
Οι τιµές µονάδας του συµβατικού τιµολογίου είναι αµετάβλητες καθόλη τη διάρκεια ισχύος της 

σύµβασης και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. 
Η πληρωµή θα γίνεται µε εντάλµατα που θα εκδίδονται µε τις διαδικασίες που διέπουν τη 

λειτουργία των ΟΤΑ µετά από κάθε παραλαβή επισκευής ή την παραλαβή των εκάστοτε παραγ-
γελθέντων  ανταλλακτικών από την αρµόδια επιτροπή. 
 Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα 

της επισκευής και τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά, θα καταβάλλεται στον προµηθευτή η αξία 
του εκάστοτε τιµολογίου. 
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Ο ∆ήµος δύναται µετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον ανάδοχο σε συ-
νεργασία µε την διευθύνουσα υπηρεσία να αποφασίσει να µην προχωρήσει στην αποκατάσταση 
αυτής και απλώς να καταβάλει στον µειοδότη την αξία της εργασίας του έως τη φάση της 
διάγνωσης, αφού ο µειοδότης παραδώσει στο ∆ήµο το ελεγµένο µµηχανικό µέρος στην κα-
τάσταση που το παρέλαβε. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο Ποιότητα υλικών. 

 
Οι εργασίες & τα ανταλλακτικά θα είναι αρίστης ποιότητας. 
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει τα δείγµατα των προσφεροµένων ειδών και να στέλνει 

αυτά κατά την κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους 
χαρακτηριστικών. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση ανάδοχου - Παράταση εργασιών 

 
Για κάθε µέρα υπέρβασης της τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας παράδοσης ορίζεται ποινική 

ρήτρα (10 ΕΥΡΩ) η οποία επιβάλλεται στον προµηθευτή µε απόφαση ∆ηµάρχου µετά από 
αιτιολογηµένη έκθεση της υπηρεσίας. 

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο µε όλες τις σχετικές 
συνέπειες σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Π.∆. 28/80 . 

Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και 
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συµβατικά υλικά µέσα στον προβλεπόµενα συµβατικό χρόνο . 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο Φόροι-τέλη 

 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται βάσει των κειµένων διατάξεων, µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις 

κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο Ειδικοί όροι 

 

Οι ανάδοχοι δεν θα ενεργούν 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 του ∆ήµου. 

1.    Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισκευή - συντήρηση όλων των οχηµάτων- 
µηχανηµάτων της µελέτης είναι η ακόλουθη : 

 
1. 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.  

2. 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. 
3.      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.  

4. 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 ανταλλακτικών. 
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5. Στη συνέχεια υποχρεούται να συµπληρώσει στο «∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» 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 κλπ που θα χρησιµοποιηθούν  
µε τις αντίστοιχες δαπάνες. 

• 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 Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ".   

6. Ο πάροχος 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 τρήµατος  
του τιµοκαταλόγου ώστε να διαπιστώνονται οι τιµές των συγκεκριµένων ανταλλακτικών. 
 Για τα οχήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος µας και δεν υπάρχει πλέον αντιπροσωπεία στη χώρα µας, ούτε  
ανταλλακτικά µε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, ο µειοδότης µπορεί να προτείνει µεταχειρισµένα ανταλ- 
λακτικά µε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Η γραπτή επικοινωνία µεταξύ ∆ήµου & µειοδότη, εάν δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά, θα 
διακινείται µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) & θα είναι δεσµευτική για τα συµβαλλόµενα µέρη. 
2.    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. 

• 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. 

• δύναται, µετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης και τη σύνταξη του ∆ΕΛΤΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ µετά ή άνευ ανταλλακτικών από τον πάροχο,  
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. 
3.    Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται 
στις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εµφανίζονται ελαττώµατα κλπ ο πάροχος 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 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 πάροχο µε κράτηση από τον 
λογαριασµό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
4.    Ο πάροχος είναι υποχρεωµένος να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για τη µµεταφορά και παράδοση 
των αντίστοιχων µµηχανικών µερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτηµα 
αποσυν αρµολογηθεί εντός του ∆ηµοτικού συνεργείου επισκευής οχηµάτων. 
5.    Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του 
προσωπικού του ή άλλης αιτίας µέχρι παράδοσης αυτών. 
6. Οι αναφερόµενες στον τιµοκατάλογο βασικές εργασίες συντήρησης και επισκευών καθώς και 
τα αντίστοιχα ανταλλακτικά είναι ενδεικτικά και δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους 
επισκευής ή ανταλλακτικών, η οποία δεν µπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα. Αν ο διαγωνιζόµενος 
κρίνει ότι δεν καλύπτεται από τους συγκεκριµένους  τιµοκαταλόγους της Υπηρεσίας για τις εργασίες 
και τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν µπορεί να καταθέσει κατά την κρίση του επιπλέον 
τιµοκαταλόγους αποκλειστικά και µόνο για εργασίες και ανταλλακτικά που δεν περιέχονται στους 
τιµοκαταλόγους της Υπηρεσίας. 
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7.Κατά την τιµολόγηση υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο κωδικός του είδους αυτών, αλλά και η 
περιγραφή του είδους, η οποία θα να είναι ταυτόσηµη µε αυτήν του καταλόγου πουπροσκοµίστηκε στην 
 διαγωνιστική διαδικασία. 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ισχύουν κάποιοι 
από τις παραπάνω προϋποθέσεις ο ∆ήµος µπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον προµηθευτή. 

 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                               ΕΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                              Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ                          
        ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

                                  
               ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ              ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
      ΤΕ ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ                      ∆ΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ µε β Β. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΤΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ. 

 
I. ∆ΗΛΩΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
II. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΥΜΒΟΛΟ α 
III. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ –  
       ΣΥΜΒΟΛΟ β 
IV. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

(Π.Μ.Ε.) ΤΟΥ ΚΑΘΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
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ΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

 
Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του διαγωνισµού που αναγράφεται στον τίτλο και των λοιπών 
στοιχείων της τεχνικής µελέτης, 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 των οχηµάτων 
του ∆ήµου ∆ράµας για την ακόλουθη οµάδα εργασιών µε τα παρακάτω ποσοστά έκπτωσης 
στην τιµή ανά ώρα εργασίας επισκευής και επί των τιµών των ανταλλακτικών των 
εκάστοτε  τιµοκαταλόγων του εµπορίου : 

 
I. Συµµετέχω στην κάτωθι ΟΜΑ∆Α 

 
1. Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συµπλέκτες, αναρτήσεις   συστήµατα πέδησης, εµπρόσθιο σύστηµα  
δ/νσης κ.α. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συµπλέκτες, αναρτήσεις   συστήµατα πέδησης, εµπρόσθιο σύστηµα  
δ/νσης περιστρεφόµενες σκούπες κ.α. µηχανικού σαρώθρου    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Συντήρηση – Επισκευή επιβατικών οχηµάτων 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Συντήρηση – Επισκευή δικύκλων 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. Συντήρηση - επισκευή των οργάνων ελέγχου ταχύτητας των οχηµάτων 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών µερών. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. Yπερκατασκευές απορριµµατοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α κατασκευής της εταιρείας  
 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. Υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κατασκευής της εταιρείας 

  FARID  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

      10.Συντήρηση – επισκευή οχηµάτων IVECO 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                 11.Συντήρηση – επισκευή οχηµάτων MERCEDES 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
 

Ο προσφέρων 
σφραγίδα – υπογραφή 
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I. ΕΡΓΑΣΙΕΣ (α): ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΜ-
ΒΟΛΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(ποσό σε ΕΥΡΩ/ώρα) 

(α) 
 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩ-

ΣΗΣ (%) 

#35,00# 
 
 

(αριθµητικώς) 

 
…………………………………………. 

 
(αριθµητικώς) 

 
 
 
 
(α) 

Για τις εργασίες 
Επισκευής & Συ-
ντήρησης όπως 
αυτές υποδει-
κνύονται στην 
αντίστοιχη οµάδα 
(ποσοστιαία έκ-
πτωση στην 
χρέωση/ώρα) 

Τριάντα έξι 
 
 
 

(ολογράφως) 

 
…………………………………………. 

 
 

(ολογράφως) 

 

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

ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (β) 
 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

 
…………………………………………. 

 
(αριθµητικώς) 

 
 
 
 
(β) 

Επί της αξίας των 
τιµών των ανταλ-
λακτικών, των 
τιµοκαταλόγων 
του εµπορίου: 
(ποσοστιαία % 
έκπτωση) 

 
…………………………………………. 

 
 

(ολογράφως) 

 
 

III. 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 
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Ακολουθούν πίνακες εργατοωρών.   
 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α     

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ   
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ, ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ κ.α. (απορριµµατοφόρων, φορτηγών,    
 πλυντηρίων, καλαθοφόρων, επιβατικών οχηµάτων, δικύκλων κ.λ.π.) 

 

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 
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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  - 
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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 
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 

 

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  - 

 

12. Σταθερά ταχυτήτων 4h 4h 4h 4h  - 

13. Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων 
ταχυτήτων 

- 16h 16h -  4h 
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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 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  - 
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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  - 

 

Επισκευή συστήµατος εξαγωγής 
καυσαερίων 

      

1. Αλλαγή καζανάκι εξάτµισης 5h 5h 7h 5h  - 
2. Αλλαγή σπιράλ εξάτµισης 2h 3h 4h 3h  - 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 

     ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑ-

ΣΙΑΣ 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 

 

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 
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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 
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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 

20 

Αλλαγή άρθρωσης εµβ. 
Προωθητήρα 50 

Αλλαγή άρθρωσης εµβ. 
Ράουλου 
Σταθερ/σης amplirol 

20 

 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
 

                                                    ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Απορριµµατοφόρων – φορτηγών – πλυντηρίων κ.λ.π.
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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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ 

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
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28 Επισκευή ασφαλιστικού µπουκάλων 
πόρτας και ρύθµιση 

4 

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

6 
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Κατάλογος κυριότερων εργασιών που αφορούν το αυτο-
κινούµενο σάρωθρο 

 

 ΣΑΡΩΘΡΟ 
JOHNSON 

Απλό service υπερκατασκευής σαρώθρου (αλλαγή φίλτρων 
ελαίου, αέρος και ελαίου κινητήρα). 2,86 

Αλλαγή κεντρικής σκούπας και ρύθµισης αυτής. 1,43 

Αλλαγή πλαϊνής σκούπας και ρύθµισης αυτής. 0,57 

Γενικό service ήτοι: α) αλλαγή λαδιών κινητήρων πλαισίου και 
υπερκατασκευής, β) αλλαγή φίλτρων: λαδιού πετρελαίου αέρα 
και των δυο κινητήρων, γ) έλεγχος εµπρόσθιου συστήµατος, 
ιµάντων, βαλβολίνων σασµάν και διαφορικού, έλεγχος και 
ρύθµισης συστήµατος σάρωσης. 

5,71 

Επισκευή του συµπλέκτη µε εξαγωγή και επανατοποθέτηση του 
σασµάν και την αλλαγή των αντλιών του συµπλέκτη. 14,29 

Επισκευή του υδραυλικού µετατροπέα του σαρώθρου. 15,71 

Επισκευή πολλαπλασιαστή στροφών συστήµατος µετάδοσης 
κίνησης τουρµπίνας. 24,29 

Αντικατάσταση συρµατόσκοινου πλαϊνής σκούπας. 1,43 

Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση κυλίνδρου κεντρικής 
σκούπας. 4,29 

Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση κυλίνδρου πλαϊνής 
σκούπας. 5,71 

Αντικατάσταση ψυγείου συστήµατος ψύξεως βοηθητικού 
κινητήρα. 7,14 

Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση αντλίας ύδατος 
συστήµατος ψεκασµού. 5,71 

Αντικατάσταση αντλίας υδραυλικού συστήµατος σάρωσης. 8,57 

Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση υδραυλικού κινητήρα 
πλαϊνής σκούπας. 5,71 

Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση υδραυλικού κινητήρα 
κεντρικής σκούπας. 5,71 

Αντικατάσταση πλαϊνού σωλήνα αναρρόφησης χοάνης. 0,57 

Αντικατάσταση σωλήνα αναρρόφησης οροφής (προβοσκίδα). 2,86 

Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση αντλίας υψηλής πίεσης 
ύδατος. 28,57 

Εξαγωγή χοάνης αναρρόφησης. Αντικατάσταση ελαστικών 
παρεµβυσµάτων, επανατοποθέτηση και ρύθµιση αυτής. 7,14 

Αντικατάσταση ελαστικού, τροχού χοάνης. 2,86 

Αντικατάσταση ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας υδραυλικού 
συστήµατος. 0,86 

Αντικατάσταση ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας συστήµατος 
αέρος. 0,86 

Αντικατάσταση ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας συστήµατος 
ψεκασµού ύδατος. 0,86 

Αντικατάσταση διακόπτη ηλεκτρικού συστήµατος. 0,57 

Αντικατάσταση παρεµβύσµατος πόρτας κάδου. 4,29 

Αντικατάσταση παρεµβύσµατος χώρου κινητήρα. 4,29 

Αντικατάσταση παρεµβύσµατος τουρµπίνας. 2,86 

Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση µπλοκ 
ηλεκτροβαλβιδων υδραυλικού συστήµατος. 28,57 

 

 
 

                                                                  

                                                                        ΠΙΝΑΚΑΣ ∆' 

                                 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ  
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Αντικατάσταση µεταλλικού αεραγωγού κάδου απορριµµάτων. 17,14 

Αντικατάσταση προφυλακτήρων πρόσκρουσης στο εσωτερικό 
του κάδου απορριµµάτων. 14,29 

Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση συστήµατος φίλτρων 
ψεκασµού ύδατος. 5,14 

Αντικατάσταση ελαστικής κουρτίνας συστήµατος σάρωσης. 0,57 

Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση και καθαρισµός 
δεξαµενής πετρελαίου. 5,14 

Αντικατάσταση άξονα κεντρικής σκούπας. 2,86 

Αντικατάσταση άξονα και κλαπέτου κάδου απορριµµάτων. 8,57 

Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση πόρτας κάδου 
απορριµµάτων και ρύθµιση αυτής. 42,86 

Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση κεντρικού συστήµατος 
σάρωσης και ευθυγράµµιση αυτού. 42,86 

Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση κελύφους τουρµπίνας 
αναρρόφησης. 14,29 

Επισκευή κάδου απορριµµάτων µε αντικατάσταση φθαρµένων 
τµηµάτων αυτού. 200 

Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση πλαϊνού συστήµατος 
σάρωσης και ευθυγράµµιση αυτού. 42,86 

Αντικατάσταση συστήµατος χοάνης αναρρόφησης. 4,29 

Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου 
συστήµατος ανατροπής κάδου. 28,57 

Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση υδραυλικού 
χειριστηρίου ανατροπής κάδου. 14,29 

Εξαγωγή – επισκευή επανατοποθέτηση και καθαρισµός 
δεξαµενής νερού 

 
             3,00 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                         ΕΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                              Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ                          
        ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

                                         
                ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ              ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
      Τ.Ε. ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ                      ∆ΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ µε β Β. 

 
 

• ΣΥΓΚΡΟΤΕΙ  την  επιτροπή  διαγωνισµού  του εν λόγω εργασίας µε την 
επιτροπή, όπως  προέκυψαν από την κλήρωση της από 11 -05-2014 σε εφαρµογή των 
διατάξεων του Ν. 4024/2011 δηλαδή ως εξής:   

 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΌΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ 

Α1 
ΚΟΥΡΟΥΤΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝΗΛ/ΓΩΝ 

Α2 ΛΑΛΕΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

Α3 
ΜΟΣΧΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/
Α 

ΌΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ 

Α1 
ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Π.Ε. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Α2 ΣΑΜΑΡΑ ΙΟΡ∆ΑΝΑ Π.Ε. ∆ΑΣΟΛΟΓΩΝ 

Α3 
ΚΑΡΓΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Π.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ 
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          Με ευθύνη του Μαυρίδη ∆ηµήτριου προϊσταµένου ∆/νσης θα ειδοποιηθούν α-
µελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη. 

 

                       Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας 
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