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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΩΝ» 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε ετήσια βάση και σε βάθος 

τριετίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας–Πλαίσιο, για να καλύψει τις αντίστοιχες 

ανάγκες για την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων του Δήμου Ιωαννίνων. 

Στη μελέτη προβλέπονται πάσης φύσεως εργασίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης 

φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων 

ανταλλακτικών, σεεξωτερικά συνεργεία, όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 

(φορτηγών,  απορριμματοφόρων,  υδροφόρων,  πλυντηρίων), μηχανημάτων (γερανοφόρων, 

σαρώθρων, φορτωτών), υπερκατασκευών,  λεωφορείων,  επιβατικών  οχημάτων,  ημιφορτηγών και  

δικύκλων, εκτός των οχημάτων εκείνων που καλύπτονται κατ’ αποκλειστικότητα λόγω  χρόνου 

εγγύησης από εξουσιοδοτημένα συνεργεία, οι οποίες θα προκύψουν κατά την διάρκεια της 

τριετίας. 

Τα οχήματα του Δήμου Ιωαννιτών είναι διαφόρων τύπων, διαφορετικών ετών κυκλοφορίας και 

διαφορετικών τεχνολογιών. Κυρίως είναι μεγάλα οχήματα (φορτηγά, μηχανήματα, επιβατικά, 

λεωφορεία κλπ). Για τη συντήρηση και επισκευή τους απαιτούνται συνεργεία επανδρωμένα με 

ράμπες, ανυψωτικά μηχανήματα και πλήρες τεχνολογικό εξοπλισμό. Επίσης συνεργεία που να 

διαθέτουν το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό (που θα αναλογεί στον αριθμό των οχημάτων που θα 

δύναται να επισκευάζει άμεσα και καθημερινά κάθε όχημα) καθώς και το απαραίτητο ειδικευμένο 

προσωπικό που θα έχει την τεχνογνωσία για κάθε τύπο οχήματος και υπερκατασκευής. Επίσης 

συνεργεία που θα μπορούν να εξασφαλίζουν άμεση διαθεσιμότητα των τυχόν απαιτούμενων 

ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την εκτέλεση κάθε εργασίας επισκευής ή συντήρησης που θα 

προκύψει. 

Ο Δήμος δεν διαθέτει επαρκές συνεργείο συντήρησης οχημάτων καθώς δεν έχει ούτε την υποδομή, 

ούτε τον απαραίτητο εξοπλισμό, ούτε το αναγκαίο προσωπικό και την τεχνογνωσία που απαιτείται. 

Σήμερα, στο συνεργείο επισκευής οχημάτων του  εργοταξίου  του Δήμου  εργάζονται τέσσερες  (4)  

μηχανοτεχνίτες και ένας (1) βαφέας φανοποιός. 
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Ο εξοπλισμός του  συνεργείου περιορίζεται σε δύο υπόγειες  ράμπες  ένα ανυψωτικό δικόλωνο για 

μικρά οχήματα, κομφλέρ (αεροσυμπιεστής), γρύλλους, μικροεργαλεία, κ.λ.π., που δε είναι αρκετά 

για  να καλύψουν τις βλάβες που καθημερινά προκύπτουν παρά μόνο μικροβλάβες και ορισμένα 

σέρβις. 

 

Με αυτά τα δεδομένα η ανάθεση σε εξωτερικό/α συνεργείο/α είναι απολύτως αναγκαία, 

προκειμένου να συντηρείται με επάρκεια ο στόλος των οχημάτων για να μπορεί να ανταποκριθεί   

στην επιτέλεση βασικών  λειτουργιών του Δήμου (αποκομιδή απορριμμάτων κ.λπ) 

 

Ο  έλεγχος και  η  αποκατάσταση μικρών βλαβών δύναται να γίνεται από τους παρόχους των 

υπηρεσιών (κατ’ εντολή της υπηρεσίας για συντόμευση του χρόνου και όταν αυτό είναι δυνατόν) 

στο χώρο επισκευών του Δήμου, ενώ η συντήρηση και η αποκατάσταση μεγαλύτερων βλαβών θα 

γίνονται στο συνεργείο των παρόχων των υπηρεσιών. Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών το όχημα θα 

μεταφέρεται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου στις εγκαταστάσεις του προς έλεγχο και 

επισκευή. 

Η καταγραφή και τα στοιχεία του στόλου των οχημάτων, μηχανημάτων κλπ του Δήμου (όπως αυτά 

προκύπτουν από τις άδειες κυκλοφορίας κλπ) παρατίθενται στο τεύχος της παρούσας μελέτης 

(Τεχνικές προδιαγραφές). Επίσης δίνεται ενδεικτικός κατάλογος με το είδος και την περιγραφή των 

πιθανότερων απαιτούμενων  εργασιών συντήρησης και επισκευής για όλα τα οχήματα, πλαίσια και 

υπερκατασκευές της μελέτης. 

Οι ενδιαφερόμενοι για την καλύτερη ενημέρωσή τους και για  να σχηματίσουν πλήρη εικόνα θα 

πρέπει να επισκεφθούν τα αμαξοστάσιατου Δήμου Ιωαννιτών (στη δ/νση Κωνσταντινουπόλεως 6) 

και σε συνεννόηση με την Υπηρεσία να εξετάσουν τα προς επισκευή-συντήρηση οχήματα, 

μηχανήματα, υπερκατασκευές κλπ, για το είδος και τον τύπο τους καθώς και για τις επισκευές που 

αυτά έχουν τύχει μέχρι σήμερα ώστε να εκτιμήσουν τις εργασίες και τα υλικά-ανταλλακτικά που 

τυχόν θα απαιτηθούν για τη συντήρηση ή για την επισκευή τους. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους τύπους των υπερκατασκευών, στους μηχανισμούς που 

αυτές φέρουν καθώς και στα προβλήματ απου αυτές παρουσιάζουν. 

Η παρούσα μελέτη  αφορά : 

 α) την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων (μηχανών, πλαισίου, 

υπερκατασκευών κ.λ.π.) των οχημάτων του Δήμου Ιωαννιτών με CPV : 34300000-0 (Μέρη & 
εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους)  και  

β) την παροχή των υπηρεσιών καθώς και  πάσης φύσεως επισκευές των οχημάτων και των 

υπερκατασκευών αυτών του Δήμου Ιωαννιτών με  CPV : 50118400-9 (Υπηρεσίες επισκευής βλαβών 
μηχανοκίνητων οχημάτων), σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων 

ανταλλακτικών και αναλωσίμων, για τις ανάγκες που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια  τριάντα 

έξι (36) μηνών, μέσω σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο. 

Η μέθοδος της Συμφωνίας Πλαίσιο (άρθρο 39 του Ν. 4412/2016), είναι μια συμφωνία που 

συνάπτεται μεταξύ μιας ή περισσότερων αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσότερων 

οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που 

πρόκειται να συναφθούν κατά  τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και 

ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες. Είναι μια γενική συμφωνία μεταξύ των αναθετουσών 

αρχών και των οικονομικών φορέων, στην οποία αποτυπώνονται εκ των προτέρων κάποιοι ή όλοι οι 

όροι με βάση τους οποίους θα εκτελεστούν οι μελλοντικές συμβάσεις που θα συναφθούν καθ΄ όλη 

τη διάρκεια αυτής της συμφωνίας. 
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Η Συμφωνία - Πλαίσιο δεν δημιουργεί από μόνη της μια νομικά δεσμευτική σύμβαση και δεν 

αποτελεί δημόσια σύμβαση, σε αντίθεση με τις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις που συνάπτονται 

βάσει των συμφωνιών αυτών. Η Συμφωνία - Πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για την 

Αναθέτουσα Αρχή να παραγγείλει αγαθά οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας. Η σύναψη 

εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο 

εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε 

εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. 

Η παρούσα Συμφωνία - Πλαίσιο αποτελούμενη εν μέρει από προμήθειες και εν μέρει από 

υπηρεσίες επισκευής ανατίθεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κύριου αντικειμένου το οποίο 

καθορίζεται σύμφωνα με το ποια από τις εκτιμώμενες αξίες των αντίστοιχων προμηθειών ή 

υπηρεσιών είναι η υψηλότερη. 

Επιλέγεται ως η βέλτιστη λύση διότι από τη φύση του αντικειμένου που πρόκειται να εκτελεστεί, 

προκύπτει ότι τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά-αναλώσιμα υλικά και η παροχή υπηρεσιών για την 

επισκευή των οχημάτων του Δήμου Ιωαννιτών, δεν μπορούν να περιγραφούν με ακρίβεια εξ αρχής 

και κατά είδος αλλά και αριθμό. Οι ακριβείς ποσότητες των υπό προμήθεια ανταλλακτικών και 

παροχής υπηρεσιών, θα προσμετρούνται, όταν προκύπτουν, σύμφωνα με τις ανάγκες της 

υπηρεσίας και θα αποτυπώνονται στις επιμέρους Εκτελεστικές Συμβάσεις που θα συνάπτονται με 

τον Ανάδοχο και θα αποτελούν τη σχετική εντολή προς τον Ανάδοχο. 

Η ανάδειξη Αναδόχου αποτελεί τη διασφάλιση για τη κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ιωαννιτών σε 

διαθεσιμότητα οχημάτων και κυρίως: 

Α) Η εξασφάλιση ικανοποιητικής διαθεσιμότητας ενός μεγάλου ποσοστού ετοιμότητας των 

οχημάτων για τη πλήρη εκμετάλλευση του οικονομικού χρόνου ζωής τους. 

Β) Η εξασφάλιση της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών- αναλωσίμων υλικών στην 

περίπτωση στην οποία η επισκευή των οχημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό 

Συνεργείο. Η εκάστοτε προμήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο θα γίνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις των διαδικασιών που προβλέπονται στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/2016 

τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τα αναφερόμενα στην Υ.Α 

3373/390 (ΦΕΚ 349 Β΄27-03-1975) «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής και συντήρησης, 

αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων 

του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ, περί ων το 

άρθρο 1 του Ν.Δ 2396/53» όπως τροποποιήθηκε με την 4493/24.4.1975 όμοια (ΦΕΚ Β΄489), 

λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ενδ. σχετ. 164/2018, 

119/2018, 211/2017 πράξεις και 252/2016 ως προς τις νομικές παραδοχές της πράξη, του VII 

Τμήματος Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών). 

Γ) Η παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης που αιτιολογημένα κάθε φορά, 

δεν μπορεί να αποκατασταθεί από το συνεργείο επισκευής που διαθέτει ο Δήμος, ενώ θα 

περιλαμβάνονται και τα απαιτούμενα κάθε φορά ανταλλακτικά. Οι υπηρεσίες επισκευής θα 

ανατίθενται σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο διατάξεις, θα 

εκτελούνται κάθε φορά όταν υπάρχει ανάγκη και θα αφορούν στην επισκευή των βλαβών όλων των 

περιγραφόμενων στις «Τεχνικές Προδιαγραφές» οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας – 

πλαίσιο. Πρόκειται αφενός για εξειδικευμένες εργασίες σε μεγάλο εύρος οχημάτων και αφετέρου 

για εργασίες που εκτελούν εξειδικευμένα εργαστήρια που δεν διαθέτει το συνεργείο του Δήμου. Οι 

εργασίες αυτές δεν μπορούν να αποκατασταθούν από το προσωπικό του Δήμου επειδή λείπει προς 

το παρόν η τεχνογνωσία αλλά και η δυνατότητα ανάπτυξης εξειδικευμένων εργαστηρίων-

συνεργείων. 

Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι τα διαθέσιμα από το Δήμο για το 

σύνολο των εργασιών και ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης ανά ομάδα-κατηγορία έως την 

λήξη της σύμβασης και δεν δεσμεύουν το Δήμο σε κατώτερα όρια. Ο Δήμος δεν δεσμεύεται όσον 
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αφορά στην ποσότητα των εργασιών συντήρησης και επισκευής που θα προκύψουν και κατά τη 

φάση υλοποίησης διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού εάν 

κριθεί σκόπιμο. 

Δαπάνη που δεν εξαντλήθηκε εντός συγκεκριμένου οικ.έτους, λόγω μικρότερης ποσότητας 

προκυπτουσών απαιτούμενων εργασιών, δύναται ναμεταφερθεί στο επόμενο οικ.έτος για την 

κάλυψη τυχόν πρόσθετων έκτακτων  αναγκών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης και 

για τον λόγο αυτό ο ανωτέρω επιμερισμός των δαπανών ανά έτος είναι ενδεικτικός και όχι 

δεσμευτικός. 

Ο συμμετέχων μπορεί να καταθέσει προσφορά για οποιαδήποτε (μία ή περισσότερες) από τις 

έντεκα (11) κατηγορίες-ομάδες της μελέτης (που περιλαμβάνει όλους τους τύπους οχημάτων-

μηχανημάτων της σχετικής κατηγορίας του πίνακα της μελέτης και όλα τα είδη εργασιών της 

σχετικής κατηγορίας) ή και για όλες τις κατηγορίες-ομάδες της μελέτης, όχι όμως επιλεκτικά για 

επιμέρους οχήματα-μηχανήματα ή είδη εργασιών της κάθε κατηγορίας. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού (Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός) θα πραγματοποιηθεί με χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και κατόπιν δημοσίευσης στην 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Ελληνικό Τύπο. 

Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της εργασίας θα γίνει με βάση τους Όρους Διακήρυξης που θα 

εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 

4412/2016 (Άρθρο 4 παρ. 2 Μεικτές Συμβάσεις), (άρθρο 39 Συμφωνία Πλαίσιο), με  ηλεκτρονική 

υποβολή προσφορών από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της διαδικτυακήςπύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., και με κριτήριο επιλογής «την χαμηλότερη τιμή» (όπως 

προκύπτει από την προσφορά με την μεγαλύτερη μέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιμής 

ανταλλακτικών), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στους Όρους Διακήρυξης. 

  Η  ανάθεση και εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτήν 

(“εκτελεστικές συμβάσεις”) διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις : 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
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 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

 του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του Ν. 4496/2017 (Α' 170/08.11.2017) για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και 

άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού 

Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.  

  του Ν.Δ. 2396/1953 «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του 

Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 117) και της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 11 αυτού εκδοθείσας 

οικ. 3373/390/20.03.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως «Περί 

καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας 

καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κ.λπ. περί ων το 

άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53» (Φ.Ε.Κ. Β’ 349), όπως τροποποιήθηκε με την 

Οικ.4993/745/24.04.1975 όμοια (Φ.Ε.Κ. Β’ 489).  

 του Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ 97Α’/25-06-2010), Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την 

Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα 

μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 

377/93  

 της Απόφασης οικ. 15085/593 (ΦΕΚ 1186 Β’/ 25-08-2003) περί «Κανονισμού Ελέγχων 

Ανυψωτικών Μηχανημάτων».  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Η διάρκεια της συμφωνίας–πλαισίο ορίζεται τριάντα έξι (36) μήνες. Παράταση προθεσμίας 

μπορεί να δοθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  μετά από αιτιολογημένη αίτηση του/των 

παρόχου/ων και εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με 
έως δύο  (2)  οικονομικούς  φορείς  ανά ομάδα. Οι δύο οικ. φορείς θα είναι αυτοί που 
προσέφεραν  τη μεγαλύτερη  έκπτωση με σειρά προτεραιότητας. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ: 

Προσφορά με ποσοστό έκπτωσης 

Η Συμφωνία-Πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής και ειδικότερα βάσει του μεγαλυτέρου προσφερόμενου 

ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των Τιμών Αναφοράς (παρ.6 του άρθρου 95 του 

Ν.4412/2016), όπως αυτές έχουν καθορισθεί στο έντυπο «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» κι εφόσον 

είναι σύμφωνη με την Τεχνική Έκθεση, τις Τεχνικές Προδιαγραφές - Τεχνική Περιγραφή, τη 

Συγγραφή Υποχρεώσεων και τους όρους της διακήρυξης. 
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (Άρθρο 6 παρ.5 του ν. 4412/2016): 

Η μέγιστη ενδεικτική και μη δεσμευτική εκτιμώμενη αξία του συνόλου των εκτελεστικών 

συμβάσεων που προβλέπονται κατά τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο 

ποσό του  Ένα εκατ. εκατόν πενήντα δύο χιλ. δέκα έξι ευρώ και έντεκα λεπτά (1.152.016,11€) 

χωρίς ΦΠΑ 24% ήτοι, Ένα εκ. τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλ. τετρακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και 
ενενήντα οκτώ λεπτά (1.428.499,98 €) συμπ. ΦΠΑ 24%. 

Ο οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας ανταλλακτικών ή υπηρεσιών, είναι 

αδύνατος επειδή δεν είναι δυνατή η προμέτρηση των εργασιών (λόγω άγνωστων κάθε φορά 

βλαβών του κάθε οχήματος ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της 

παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επί μέρους εργασιών και ανταλλακτικών-υλικών-

αναλωσίμων, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση, βάσει απολογιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας, δαπάνη 

του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών, ανταλλακτικών- υλικών – αναλωσίμων, καθώς και 

το γενικό σύνολο. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τους ισχύοντες Τιμοκαταλόγους (με τις τιμές σε ευρώ 

€/ανταλλακτικό) των επίσημων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής των ανταλλακτικών που 

αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα και στις υπερκατασκευές αυτών κάθε κατηγορίας ανά ομάδα, σε 

δύο (2) αντίγραφα  ηλεκτρονικής μορφής. Στους τιμοκαταλόγους θα τηρείται η κωδικοποίηση (PART 

NUMΒER) του εργοστασίου κατασκευής των οχημάτων κάθε κατηγορίας (ομάδας του 

προϋπολογισμού) ή αναγνωρισμένων οίκων εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή (κωδικός 

εγκεκριμένου-κωδικός κατασκευαστή). Εξαιρούνται τα είδη που δεν διαθέτουν part number. Θα 

αποτελούν ουσιώδες οικονομικό στοιχείο της διαδικασίας και θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη 

σύνταξη των ενδεικτικών αξιών (προϋπολογισμών) των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων της 

Συμφωνίας-Πλαίσιο (δεδομένου ότι αναφερόμαστε σε τεράστιο αριθμό ανταλλακτικών και είναι 

αδύνατη η καταγραφή τους σε ξεχωριστό έντυπο). 

Μόνη δυνατή πρόβλεψη του οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η ενδεικτική 

αξία χρέωσης ανά ώρα εργασίας επισκευής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε ευρώ 
ανά ώρα (45,00 €/h άνευ ΦΠΑ) σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο τμήμα «Γ. Πίνακες 

Προσδιορισμού Μέγιστης Χρονικής Διάρκειας Εκτέλεσης Εργασιών Επισκευής» περί προσδιορισμού 

μέγιστης χρονικής διάρκειας σε εργατοώρες που απαιτούνται για την εκτέλεση εκάστης εργασίας 

επισκευής. 

Η εκτιμώμενη και δεσμευτική αξία των εκτελεστικών συμβάσεων που θα κληθεί/ούν να 

υπογράψει/ουν ο/οι οικονομικός/οί φορέας/είς στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο με την 

αναθέτουσα αρχή, θα ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς της Αναθέτουσας 

Αρχής προς τον/τους οικονομικό/ούς φορέα/είς. 

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται σε έντεκα (11) ομάδες οι οποίες περιλαμβάνουν 

ανταλλακτικά και υπηρεσίες επισκευής συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών 

και αναλωσίμων, των οχημάτων και των υπερκατασκευών, ως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. 

Κάθε ομάδα περιλαμβάνει ξεχωριστά τα ανταλλακτικά και ξεχωριστά τις υπηρεσίες μη 

συγκεκριμένης ποσότητας λόγω άγνωστων κάθε φορά βλαβών του κάθε οχήματος ξεχωριστά. 

Περιλαμβάνει μόνο την κατ’ εκτίμηση, βάσει απολογιστικών στοιχείων της Δ/νσης Καθαριότητας, 

δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών, ανταλλακτικών - υλικών – αναλωσίμων, 

καθώς και το γενικό σύνολο. 

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας 

προσφορά ανά ομάδα: είτε για μία ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο αυτών, 

για το σύνολο δε του περιεχομένου έκαστης ομάδας, σύμφωνα με τους πίνακες οχημάτων – 

υπερκατασκευών του Πίνακα όπως περιγράφεται στην «Τεχνική περιγραφή-Τεχνικές 

προδιαγραφές» της παρούσας. 
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: 

Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο αποτελείται από έντεκα (11) ομάδες οι οποίες περιλαμβάνουν 

ανταλλακτικά και υπηρεσίες επισκευής συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών 

και αναλωσίμων, των οχημάτων και των υπερκατασκευών. Εν δυνάμει λοιπόν μπορεί να  έχουμε 22 

διαφορετικούς αναδόχους (έως 2 για κάθε ομάδα). Η  υποδιαίρεση της κάθε ομάδας (έως 2) 

έγκειται στο γεγονός της ορθότερης και πληρέστερης παρακολούθησης της εκάστοτε Εκτελεστικής 

Σύμβασης καθώς επίσης και τον έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου/ων με τους όρους της 

σύμβασης η οποία θα προκύπτει από την χαμηλότερη προσφορά ανά περίπτωση (προμήθειας 

ανταλλακτικών ή υπηρεσίες επισκευής ή και τα δύο μαζί).  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ιωαννιτών. Η δαπάνη για την εν 

λόγω σύμβαση θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021-

2022-2023-2024 ως φαίνονται παρακάτω : 

Κ.Α.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 2022 ΠΟΣΟ 2023 ΠΟΣΟ 2024 ΠΟΣΟ 2025 

15-6263.011 Επισκευή μεταφορικών 

μέσων 

300,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 

15-6671.012 Προμήθεια 

ανταλλακτικών 

επισκευής μεταφορικών 

μέσων 

300,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 

20-6263.001  Επισκευή μεταφορικών 

μέσων 

400,00 70.000,00 168.250,00 168.250,00 

20-6264.003 Επισκευή λοιπών 

μηχανημάτων 

300,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 

20-6671.013 Προμήθεια 

ανταλλακτικών 

επισκευής μεταφορικών 

μέσων 

300,00 80.000,00 215.000,00 215.000,00 

20-6672.013 Προμήθεια 

ανταλλακτικών 

επισκευής λοιπών 

μηχανημάτων 

300,00 8.000,00 41.751,00 41.751,00 

20-6699.007 Προμήθεια αναλώσιμων  

υλικών σαρώθρων 

300,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 

30-6263.011 Επισκευή μεταφορικών 

μέσων 

300,00 8.000,00 20.000,00 20.000,00 

30-6264.011 Επισκευή λοιπών 

μηχανημάτων 

300,00 10.000,00 13.000,00 13.000,00 

30-6671.012 Προμήθεια 

ανταλλακτικών 

επισκευής μεταφορικών 

μέσων 

300,00 11.000,00 20.000,00 20.000,00 

35-6263.002 Επισκευή μεταφορικών 

μέσων 

300,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 

35-6671.001 Προμήθεια 

ανταλλακτικών 

επισκευής μεταφορικών 

300,00 4.500,00 8.000,00 8.000,00 
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μέσων 

40-6263.011 Επισκευή μεταφορικών 

μέσων 

300,00 1.500,00 4.500,00 4.500,00 

40-6671.001 Προμήθεια 

ανταλλακτικών 

επισκευής μεταφορικών 

μέσων 

300,00 2.500,00 7.000,00 7.000,00 

50-6263.001 Επισκευή μεταφορικών 

μέσων 

300,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 

50-6671.001 Προμήθεια 

ανταλλακτικών 

επισκευής μεταφορικών 

μέσων 

300,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 

70.02.6263.001 Επισκευή μεταφορικών 

μέσων 

300,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 

70.02.6671.001 Προμήθεια 

ανταλλακτικών 

επισκευής μεταφορικών 

μέσων 

300,00 1.500,00 3.500,00 3.500,00 

ΣΥΝΟΛΑ 5.500,00 239.000,00 592.001,00 592.001,00 

Τα παραπάνω ποσά αποτελούν τα εγκεκριμένα ποσά για την ανάληψη της πολυετούς δαπάνης που 

απαιτείται και συνολικά είναι 1.428.502,00  €.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Χρόνος έναρξης ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 

υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του 

Ν.4412/2016). Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται σε τριάντα έξι 

(36) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης 

Χρόνος έναρξης ισχύος έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 

υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του 

Ν.4412/2016). Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) 

ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος έκαστης 

Εκτελεστικής Σύμβασης συνυπολογιζόμενου του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται σε 

τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ιωάννινα   28 / 11/2022 

Ο Αναπλ.  Προϊστάμενος  

Δ/νσης  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης  Έργων και Πρασίνου  

 

Παναγιώτης Τσώλης 

Π.Ε. Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών 

 

 

 

 
Ιωάννινα 28 /11/2022 

Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

Κων/νος Γ. Καλογήρου 

Μηχανικός Οχημάτων ΤΕ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΩΝ» 

 

Τα οχήματα τα οποία πιθανόν να τύχουν της ανάγκης ανταλλακτικών ή επισκευών, κατατάσσονται 

σε έντεκα (11) ομάδες οι οποίες περιλαμβάνουν ανταλλακτικά και υπηρεσίες επισκευής. Κάθε 

ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία 

υποβάλλοντας προσφορά ανά ομάδα: είτε για μία ομάδα, είτε για περισσότερες ομάδες, είτε για 
το σύνολο αυτών, στο σύνολο δε του περιεχομένου έκαστης ομάδας. 

Η κατακύρωση θα γίνει ανά ομάδα, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο «Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός». 

 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Α/Α Αρ. 
Κυκλ/ρίας 
Κανονικός 

Είδος 
Κατηγορία  

Εργοστάσιο 
Κατασκευής 

Τύπος Αρ. Πλαισίου Αρ. 
Κινητήρα 

Ημ. 1ης 
Άδειας 

Κυκλοφο-
ρίας 

Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ  (ΤΕΜΑΧΙΑ 22) 

1 ΚΗΗ  4269 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 970.07/BG1CH1 WDB9700751L652272 OM 924 LA 03/2013 

2 ΚΗΗ  4276 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 932.14-CRV WDB9321431L810086 ΟΜ 501 LA 10/2014 

3 ΚΗΗ  4277 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 952.50-CRV WDB9525031L813707 OM 906LA.V 10/2014 

4 ΚΗΗ  4278 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 952.50-CRV WDB9525031L811719 ΟΜ 906 
LA.V 

10/2014 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων 

Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6 
Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα 
Τηλ: 2651031168, 2651361396 
Πληροφορίες: κ. Καλογήρου Κων/νο  
e-mail : kkalogirou@ioannina.gr 
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5 ΚΗΗ  4279 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 932.14-CRV WDB9321431L810511 ΟΜ 501 LA 10/2014 

6 ΚΗΗ  4280 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 952.50-CRV WDB9525031L812498 OM 906LA.V 10/2014 

7 ΚΗΗ  4281 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 952.50-CRV WDB9525031L813706 OM 906 
LA.V 

10/2014 

8 ΚΗΗ  4282 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 952.50-CRV WDB9525031L813291 OM 906 
LA.V 

10/2014 

9 ΚΗΗ  4284 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 970PK13-CR WDB9700421L814124 OM 904 
LA.V 

10/2014 

10 ΚΗΗ  4285 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 952.50-CRV WDB9525031L811718 OM 906 
LA.V 

10/2014 

11 ΚΗΗ  4286 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 952.50-CRV WDB9525031L813705 OM 906 
LA.V 

10/2014 

12 ΚΗΙ  3813 ΠΡΕΣΣΑ DAIMLER  
CHRYSLER 

18.23K WDB9525031K766901 OM906LA11
2 

10/2002 

13 ΚΗΙ  3814 ΜΥΛΟΣ DAIMLER  
CHRYSLER 

13.18 WDB9700651K766990 OM904LA11
1/5 

11/2002 

14 ΚΗΙ  7371 ΠΡΕΣΣΑ MAN 18.285 WMAL87ZZ66Y163264 D0836LF03 02/2006 

15 ΚΗΙ  7372 ΠΡΕΣΣΑ MAN 18.285 WMAL87ZZ26Y161141 D0836LFL03 02/2006 

16 ΚΗΙ  7373 ΠΡΕΣΣΑ MAN 18.285 WMAL87ZZ56Y159156 D0836LF403 02/2006 

17 ΚΗΙ  7374 ΜΥΛΟΣ DAIMLER  
CHRYSLER 

8.15 WDB9700211L082748 OM904LA11
1/2 

02/2006 

18 ΚΗΙ  7400 ΠΡΕΣΣΑ IVECO TM6D90DR ZCFA1VJ0302536607 F4AE3681D* 08/2008 

19 ΚΗΙ  7404 ΠΡΕΣΣΑ IVECO TM6D90ER ZCFA1VM0302535120 F4AE3681E* 08/2008 

20 ΚΗΥ  9163 ΠΡΕΣΣΑ MAN L15LC WMAL82ZZZ1Y068115 00826LFL 03/2001 

21 ΚΗΟ  9123 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 20.24 WDB656109K325975 OM 
441/LAV1 

07/1998 

22 ΚΗΥ  9190 ΠΡΕΣΣΑ MAN 18.285 WMAL87ZZZ2Y096733 D0836LFL02 02/2002 

ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ  >3,5 τον. (ΤΕΜΑΧΙΑ 21) 

1 ΚΗΗ  4283 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ-
ΜΕΝΟ  

MERCEDES 970PK12-K1 WDB9720221L813717 OM 924 
LA.V 

10/2014 

 
2 

ΚΗΙ  7362 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ-
ΜΕΝΟ  

MERCEDES  WDB9720111K461696 OM904LA11/
4 

10/2005 

3 ΚΗΙ  7399 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ-
ΜΕΝΟ  

NISSAN NCL1LCHTK0FO VWANGFTK085046498 ISBE4 + 14 08/2008 

4 ΚΗΟ  9041 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ-
ΜΕΝΟ  

SCANIA P93ML4X2Z YS2PM4X2Z01185486 D590651073
20 

10/1992 

5 ΚΗΟ  9042 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ-
ΜΕΝΟ  

SCANIA P93ML4X2Z YS2PM4X22-01185757 DS-906-
5107307 

10/1992 

6 ΚΗΙ  2550 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ-
ΜΕΝΟ ΜΕ 
ΓΕΡΑΝΟ 

MERCEDES  WDB65213715701779 OM 
441V/III/1 

08/2005 

7 ΚΗΗ 6018 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ-
ΜΕΝΟ ΜΕ 
ΓΕΡΑΝΟ 

IVECO-
MAGIRUS 

MP 190E 30W WJMB1VMTO0C062067 8460 41C 07/2000 

8 ΚΗΙ  7429 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠ. ΜΕ 

DAF AE12.ZZ/GR165S XLRAE45GF0L350589 GR165S1 H 03/2010 
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ΑΡΠΑΓΗ 

9 ΚΗΥ  9165 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ-
ΜΕΝΟ  

FIAT - IVECO 170E23 ZCFA1RGH002342290 FIAT806045
S 

04/2001 

10 ΚΗΥ  9166 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ-
ΜΕΝΟ  

FIAT - IVECO 170E23 ZCFA1RGH002342291 FIAT806045
S 

04/2001 

11 ΚΗΙ  5048 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ-
ΜΕΝΟ  

MERCEDES  WDB6521071K033366 401975 04/2005 

12 ΚΗΙ  5049 

 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟ-
ΜΕΝΟ  

IVECO SPA A1TM01 ZCFA1TJ0202457088 F4AE0681BC 06/2005 

13 ΚΗΗ  4273 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΜΕΤ. 
CONTEINER 

MERCEDES 17.22K WDB652137-15-934373 441905-10-
693501 

06/1993 

14 ΚΗΙ  3812 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΜΕΤΑΦ.  
CONTEINER 

FIAT - IVECO ML180E24 ZCFA1TJ0102381616 F4AE0681BC 10/2002 

15 ΚΗΙ  7444 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΜΕΤΑΦ. 
ΑΝΟΙΚΤ. 
ΣΚΑΦΩΝ 
(ΑΛΥΣΙΔΑΚΙ) 

IVECO TMC90C80DS ZCFA1VJ0402567493 F4AE3681D* 07/2010 

16 ΚΗΟ  9109 ΥΔΡΟΦΟΡΑ RENAULT G300.19 VF6BA02A000025369 MIDR062045
D383 

04/1996 

17 ΚΗΙ  7419 ΥΔΡΟΦΟΡΑ VOLVO FM134X2R YV2JRR0A69A680264 D13A360EC0 06/2009 

18 ΚΗΙ  7428 ΥΔΡΟΦΟΡΑ DAF AE16GZZ/GR184 XLRAE55GF0L344159 GR184S1 H 03/2010 

          ΙΙΙ. ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ   <3,5 τον. (ΤΕΜΑΧΙΑ 18) 

1 ΚΗΥ  9159 ΗΜΙΦΟΡΤΗ-
ΓΟ 

ISUZU CAMPO JAATFS54HX7100607 4JA1 10/2000 

2 ΚΗΙ  2548 ΗΜΙΦΟΡΤΗ-
ΓΟ 

MERCEDES VITO 108CDI VSA63809413268143 611980 2001 

3 ΚΗΗ  4265 ΗΜΙΦΟΡΤΗ-
ΓΟ 

FORD TRANSIT FT 3305 WFLXXGBFL2S23342 E5FA2S2334
2 

2001 

4 ΚΗΗ  4272 ΗΜΙΦΟΡΤΗ-
ΓΟ 

FORD TRANSIT FT 
300M 

 WFOLXXGBFL2L73439 E5FA2L7343
9 

2002 

5 ΚΗΙ  5033 ΗΜΙΦΟΡΤΗ-
ΓΟ 

VW TRASPORTER WV1ZZZ70Z3H084306 AYY 05/2003 

6 ΚΗΙ  2524 ΗΜΙΦΟΡΤΗ-
ΓΟ 

FIAT DUCATO ZFA23000006200705 814043S 2000 

7 ΚΗΙ  5047 ΗΜΙΦΟΡΤΗ-
ΓΟ 

TOYOTA HILUX JTFAS46400011680 2KD 11/2004 

8 ΚΗΥ  9105 ΗΜΙΦΟΡΤΗ-
ΓΟ 

VW  WVWZZZ6NZSW005672 AEF  

9 ΚΗΙ  5038 ΗΜΙΦΟΡΤΗ-
ΓΟ 

ISUZU TF MPATFR54H4H502019 4JA1 11/2003 

10 ΚΗΟ  9136 ΗΜΙΦΟΡΤΗ-
ΓΟ 

MAZDA B 2600 JMZUF8UE200720051 G6 05/1999 

11 ΚΗΙ  7378 ΗΜΙΦΟΡΤΗ-
ΓΟ 

NISSAN PICK UP JN1BPUD22U0127385 YD 25 06/2006 

12 ΚΗΟ  9140 ΗΜΙΦΟΡΤΗ-
ΓΟ 

MAZDA B 2600 JMZUF8UE200720052 G6 05/1999 

13 ΚΗΙ  3811 ΗΜΙΦΟΡΤΗ-
ΓΟ 

TOYOTA HILUX JTFVS526400001772 2KD 08/2002 



13 

 

14 ΚΗΟ  9002 ΗΜΙΦΟΡΤΗ-
ΓΟ 

VW TARO/7AX02Y2-X WV2ZZZ7AZLH004643 2Y  18LT 05/1991 

15 ΚΗΟ 9113 ΗΜΙΦΟΡΤΗ-
ΓΟ 

TOYOTA HILUX JT131LNA409048231  06/12/1996 

16 ΚΗΟ 9119 ΗΜΙΦΟΡΤΗ-
ΓΟ 

TOYOTA HILUX JT132LNH300012002 LN170LCRM
DX 

12/10/1999 

17 ΚΗΗ 9422 ΗΜΙΦΟΡΤΗ-
ΓΟ 

NISSAN NAVARA VSKCTND23U0166005 YS23 11/11/2021 

18 KHH 6795 ΗΜΙΦΟΡΤΗ-
ΓΟ 

NISSAN NAVARA VSKCTND23U0170358 YS23 23/03/2022 

19 KTY 1760 ΗΜΙΦΟΡΤΗ-
ΓΟ 

FORD TRANSIT 
CONNECT 

WFORXXWPGRNJ44683 Z2G4 29/09/2022 

20 ΚΗΙ  7440 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚ. 
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ 

 

PIAGGIO CHW, SUM ZAPS90CHW00000945 HC 06/2010 

21 ΚΗΙ  7441 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚ.Α
ΠΟΡ/ΦΟΡΟΑΝ
ΟΙΚΤΟ 

PIAGGIO CHW, SUM ZAPS90CHW00000946 HC 06/2010 

ΙV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  (TEMAXIA 17) 

1 ΚΗΙ  7434 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  KIA CEED 1.6 U5YFF24229LI82720 G4FC 05/2010 

2 ΚΗΙ  7435 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  KIA CEED 1.6 U5YFF24229LI82112 G4FC 05/2010 

3 ΚΗΙ  7436 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  KIA CEED 1.6 U5YFF24229LI82142 G4FC 05/2010 

4 ΚΗΙ  7437 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  KIA CEED 1.6 U5YFF24229LI82326 G4FC 05/2010 

5 ΚΗΙ  7438 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  KIA CEED 1.6 U5YFF24229LI82242 G4FC 05/2010 

6 ΚΗΙ  7439 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  KIA CEED 1.6 U5YFF24229LI82158 G4FC 05/2010 

7 ΚΗΙ  5013 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  HYUNDAI MATRIX KMHPM81CP2U074302 G4ED 01/2004 

8 ΚΗΙ  5015 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  HYUNDAI MATRIX KMHPM81CP2U075583 G4ED 01/2003 

9 ΚΗΙ  5021 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  HYUNDAI MATRIX KMHPM81CP2U074373 G4ED 02/2007 

10 ΚΗΙ  5022 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  HYUNDAI MATRIX KMHPM81CP2U067160 G4ED 02/2003 

11 ΚΗΙ  5042 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  HYUNDAI MATRIX KMHPM81CP3U091170 G4ED 03/2008 

12 ΚΗΙ  7379 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  HYUNDAI H-1 NLJWWH7WP5Z034111 G4JS 06/2006 

13 ΚΗΙ  7420 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  VW POLO WVWZZZ9NZ3Y008657 BBY 06/2002 

14 ΚΗΙ  7425 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  FIAT 
PANDA4X4 

169, AXC2A, 05H ZFA16900001558340 188A8000 01/2010 

15 ΚΗΗ 8673 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  HYUNDAI I10/AC3 NLHDN51AAL7014770 G3LD-6D 06/2021 

16 ΚΗΗ 8674 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  HYUNDAI I10/AC3 NLHDN51AAMZ065173 G3LD-6D 06/2021 

17 ΚΗΗ 8675 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  HYUNDAI I10/AC3 NLHDN51AAMZ051443 G3LD-6D 06/2021 

V. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΚΥΚΛΑ  (TEMAXIA 3) 

1 ΙΝΕ  792 ΔΙΚΥΚΛΑ  P.T. 
FEDERAL 

HONDA ASTREA 
SU 

MH1KEVF10WK299648 KEVFE 08/1999 

2 ΤΝΕ 239 ΔΙΚΥΚΛΑ DAYTONA 
MOTORS 

ZONTES / T310 LDEPDPJ2K1605173 ZT180MN 2019 

3 ΤΝΕ 240 ΔΙΚΥΚΛΑ DAYTONA 
MOTORS 

ZONTES / T310 LDEPDPJ4K1605174 ZT180MN 2019 

VI. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΡΕΝΑΚΙ   (TEMAXIA 2) 

1 ΚΗΥ  9198 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ DAIMLER  
CHRYSLER 

0815D WDB6703741N100272 OM 904 ΛA 
111/7 

08/2002 
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2 ΚΗΙ  7414 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 
ΤΡΕΝΑΚΙ 

TSCHU – 
TSCHU –B 

TH2 W09TH222780R49068 2KD7484298 12/2008 

VIΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΡΩΘΡΑ-ΦΟΡΤΩΤΕΣ-ΤΣΑΠΕΣ-ΣΥΠΙΕΣΤΕΣ-ΠΛΩΤΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΛΙΜΝΗΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ 

ΓΑΙΩΝ – ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ κ.λ.π   (TEMAXIA 25) 

1 ΜΕ  51089 ΣΑΡΩΘΡΟ IVECO /FAUN  ML150E24/ 

VIAJET6R 

ZGFA1L10102378355/ 

3061 285 

C101-
00087802/3
64900-004-
487943 

2002 

2 ΜΕ  55880 ΣΑΡΩΘΡΟ BOSCHUNG P 5987 58734H110117 D9A 1993 

3 ΜΕ  71486 ΣΑΡΩΘΡΟ KARCHER 1CC1D 2.001 D722 2001 

4 ΜΕ116818 ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER-
GUYER 

CC2020-40 TEB50CC2098107479 56 C 04491 2009 

5 ME145727 ΣΑΡΩΘΡΟ RAVO RAVO 5 SERIES 
540 

XM45F6HB4KA020522 F4AFE411A*
J/1723519 

6/2021 

6 ΜΕ116838 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΚΑΔΩΝ 

IVECO- 
HEPHASTUS   

A1EM01(ML120E2
2)/0203012 

ZCFA1EG1402562404/ 

0610 03 2199 

0701413/ 

0 

07/2010 

7 ME145732 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝ
ΗΜΑ 

UNIMOG/SCH
MIDT 

UGE-232/ 
STRATOS S-17 
18VEC490 

W1T4050901V266332  

S3S11488     

OM 934 LA 
6-9 

07/2021 

8 ΜΕ116829 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ RAM – ITALIA 40.13C 35B111868 U 321161N 2008 

9 ΜΕ  32734 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CASE 580G 3933420 ΑΝΕΞΑΚΡΙΒ
ΩΤΟΣ 

08/1984 

10 ΜΕ  68328 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ FIAT-
HITACHI 

FB200/2-4PS FB200-24PS031039091 PDO27377 10/2002 

11 ΜΕ  51039 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ FIAT-
HITACHI 

FB100/2-4PT FB10024PT031031082 943 452 08/2001 

12 ΜΕ  55736 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU WB93R-2 93F 20892 008 89 06/1999 

13 ΜΕ  55741 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU WB93R-2 93F20918 01136 09/1999 

14 ΜΕ  68344 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB 4CX4WS-SM SLP4CXFS2E0927341 AK50640 U 
241382J 

12/2002 

15 ΜΕ  47384 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΧΟΦ. 

CASE 621 ΗΒΥ 2831 52125631 09/1992 

16 ΜΕ  55724 ΤΣΑΠΑ 
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟ-
ΦΟΡΟΣ 

SAMSUNG SE280LC-2 HBY 2831 212 849 37 1998 

17 ΜΕ  55725 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΑ
ΠΟΡ/ΤΩΝ 

BOMAG BC570RB 101570701014 4568 4345 1998 

18 ΑΝΕΥ 
ΑΡΙΘΜ. 

ΠΛΩΤΟΣ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
ΛΙΜΝΗΣ 

  WATER MASTER 
CLASSIC II 

   VOLVO TD 
610 D 

2001 

19 ΜΕ  57865 ΔΙΑΜΟΡΦΩ-
ΤΗΡΑΣ 

KOMATSU GD521A-1E G52A-12065 2624 1165 09/2000 

20 ΚΥ  5173 ΔΙΑΜΟΡΦΩ-
ΤΗΡΑΣ 

CHAMPION 710/710A 710A-157-48-16802 44132954 06/1986 

21 ΜΕ  51038 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ
Ο 

NISSAN/ 
COLOMBO  
GIUSSEPPE 

ATLEON 140/ 
D15/2 

VWANCFTKOY150853E/
5.864 

B440000502
Y 

2000 

22 ΜΕ111558 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ
Ο 

NISSAN/ 
COLOMBO  
GIUSSEPPE 

F24.25.45/ 

TLC16 

VWASHTF2481053149/6
.704 

YD25-
986841 

2008 

23 ΜΕ 145735 ΚΑΛΑΘΟΦΟ- MITSUBISHI FE4P10TF1N2/ TYBFEA51CLDC12251/ 4P10- 2021 
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ΡΟ FUSO/ 

GEPA LIFT 

TD178 2060425 E95232 

24 ANEY ΤΡΕΪΛΕΡ 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ
Ο/Y2 

UPRIGHT TL38   1997 

25 ΜΕ  32733 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡ
ΑΣ 

VIBROMAX W121 840/44400 ΑΝΕΞΑΚΡΙΒ
ΩΤΟΣ 

03/1983 

VIΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 3) 

1 ΑΜ  51562 ΔΙΑΞΟΝΙ-ΚΟΣ 
ΕΛΚΥΣΤΗ-ΡΑΣ 

ANTONIO  
CARRARO 

TTR 4400 HST 08433 45188 2007 

2 ΑΜ  51871 ΔΙΑΞΟΝΙ-ΚΟΣ 
ΕΛΚΥΣΤΗ-ΡΑΣ 

ANTONIO  
CARRARO 

TTR 4400 HST 09403 3KNDA(3TN
V880-BDCR) 

2010 

3 ΑΜ 52003 ΔΙΑΞΟΝΙ-ΚΟΣ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

DEER & 
COMPANY 

JOHN DEERE 
2520 

LV2550E286081 CH3013D21
2500 

2006 

ΣΥΝΟΛΟ 111  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ (22) / ΦΟΡΤΗΓΑ >3,5 τον (18)/ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΟΙΝΑ ΜΗ ΑΝΑΤΡ. <3,5 τον (21)/ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (2) / ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ (17) / ΔΙΚΥΚΛΑ (3) / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ (25) / ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (3)  

ΠΡΟΣΟΧΗ  
Α) Από τον παραπάνω πίνακα ΙΙ, θα μπορεί το Δημοτικό συμβούλιο, μετά από εισήγηση της 

υπηρεσίας του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων, να αφαιρεί οχήματα που τυχών 

βγούνε σε ακινησία (προσωρινή ή οριστική)  λόγω παλαιότητας ή και να προσθέτει καινούρια 

οχήματα που τυχών θα προστεθούν στον στόλο της υπηρεσίας.  

Για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ενημερώνονται και οι ανάδοχοι της κάθε ομάδας ή υποομάδας 

για τις τυχόν αλλαγές που θα προκύπτουν. 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ - ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 

Α/Α 

ΟΜΑΔΑΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 2022 

(1) 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 2023 

(2) 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 2024 

(3) 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 2025 

(4) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1. Ανταλλακτικά  & αναλώσιμα 

φορτηγών άνω των 3,5 tn 

 

403,20 

 

80.645,16 177.419,35  177.419,35  435.887,06 

2. Εργασίες & επισκευές 

πλαισίων φορτηγών άνω 

των 3,5tn 

 

 

403,20 

 

 

16.129,03 64.516,20 64.516,20 145.564,63 

3. Εργασίες & επισκευές 

υπερκατασκευών  

 

403,20 

 

24.193,55 64.516,20 64.516,20 153.629,15 

4. Εργασίες & επισκευές 

φανοποιίας για όλα τα 

 

 

 

 6.451,61 6.451,61 17.338,68 
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οχήματα 403,20 4.032,26 

5. Ανταλλακτικά & αναλώσιμα 

ημιφορτηγών κάτω των 3,5 

tn και επιβατικών 

 

 

403,20 

 

 

16.129,03 24.193,55 24.193,55 64.919,33 

6. Εργασίες & επισκευές 

πλαισίων ημιφορτηγών 

κάτω των 3,5tn και 

επιβατικών 

 

 

403,20 

 

 

8.064,52 20.161,29 20.161,29 48.790,30 

7. Ανταλλακτικά & αναλώσιμα 

χωματουργικών 

μηχανημάτων 

 

403,20 

 

16.129,03 
48.387,10 48.387,10 113.306,43 

8. Εργασίες & Επισκευές 

χωματουργικών 

μηχανημάτων 

 

403,20 

 

16.129,03 

 

32.258,06 

 

32.258,06 
81.048,35 

9. Ανταλλακτικά - αναλώσιμα 

και εργασίες – επισκευές 

μοτό  

 

403,20 

 

806,45 
3.225,81 3.225,81 7.661,27 

10. Αναλώσιμα υλικά 

σαρώθρων  

 

403,48 

 

8.064,53 24.194,23 24.194,21 56.856,45 

11. Εργασίες & επισκευές 

σαρώθρων 

 

403,20 

 

2.419,35 12.096,77 12.096,77 27.016,09 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

4.435,48 192.741,94 477.420,17 477.420,15 1.152.017,74 

 

Φ.Π.Α. 24% 

1.064,52 46.258,07 114.580,84 114.580,83 276.484,26 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

5.500,00 239.000,01 592.001,01 592.000,98 1.428.502,00 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ (1)+(2)+(3)+(4)  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: (Ένα εκ. τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλ. πεντακόσια δύο 
ευρώ) 

 

1.428.502,00 

 

Επεξήγηση υποδιαίρεσης ομάδων :     

 Ομάδα 1. : Περιλαμβάνονται ανταλλακτικά συντήρησης και αναλώσιμα πλαισίων για όλα τα 

απορριμματοφόρα, τράκτορες ( ελκυστήρες ) μαζί με τα ημιρυμουλκούμενα ( Containers ), φορτηγά 

ανατρεπόμενα άνω των 3,5 tn με γερανό ανύψωσης ή με ράμπα, βυτιοφόρα, γαντζοφόρα, 

καλαθοφόρα, λεωφορεία συμβατικά και ηλεκτρικά και φορτηγά πλυντήρια κάδων. 

Κριτήριο κατακύρωσης ως περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση το ποσαστό (%) έκπτωσης επί των 
τιμοκαταλόγων Ανταλλακτικών.  

 

Ομάδα 2.: Περιλαμβάνονται εργασίες και επισκευές πλαισίων για όλα τα απορριμματοφόρα, 

Τράκτορες  μαζί με τα ημιρυμουλκούμενα ( Containers ), φορτηγά ανατρεπόμενα άνω των 3,5 tn με 
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γερανό ανύψωσης ή με ράμπα, βυτιοφόρα, γαντζοφόρα, καλαθοφόρα, λεωφορεία συμβατικά και 

ηλεκτρικά και φορτηγά πλυντήρια κάδων. Σε περίπτωση ανάγκης προμήθειας ανταλλακτικού για 

την ολοκλήρωση της εργασίας, θα παρέχεται από τον ανάδοχο της ομάδας 1 κατόπιν συνεννόησης 

με την υπηρεσία. 

Ισχύει η προσφορά με (%) έκπτωση στην τιμή εργατοώρας 45€. Ανάλυση εργασιών στην παρ.Γ.1 
α) ως ε).   

 

 Ομάδα 3.: Εργασίες και επισκευές υπερκατασκευών,   

ημιρυμουλκούμενων, φορτηγών ανατρεπόμενων άνω των 3,5Tn με γερανό ανύψωσης ή με ράμπα, 

βυτιοφόρα, γαντζοφόρα, καλαθοφόρα, και φορτηγά πλυντήρια κάδων, δηλ., όλα εκείνα τα οχήματα 

που φέρουν υπερκατασκευή.  

Υποχρεωτική η κατάθεση των επίσημων τιμοκαταλόγων ανταλλακτικών των κατασκευαστών των  

υπερκατασκευών των οχημάτων του Δήμου όπως Καούσης, Ήφαιστος, Hellesi ( Περιβαλλοντική ), 

Ανυψωτικά με (%) έκπτωση στα ανταλλακτικά και η κατάθεση (%) έκπτωσης στην τιμή εργατοώρας 
45,00 €.    

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη, η μεγαλύτερη προκύπτουσα μέση 
έκπτωση  ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών, όπως προκύπτει από την σχέση :  

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Μ.Ε. = [(α + β) / 2 ], με την προϋπόθεση β ≥ α (επί ποινή  αποκλεισμού),  

όπου : β = η (%) έκπτωση στα ανταλλακτικά των υπερκατασκευών και  α = η (%) έκπτωση στην 
τιμή εργατοώρας των 45,00 €. 

 

 Ομάδα 4.: Εργασίες και επισκευές φανοποιίας για όλα τα οχήματα του Δήμου, ως περιγράφονται 

στην παράγραφο στ)  του άρθρου Γ1 του παρόντος.  

Να κατατεθούν επίσημοι τιμοκατάλογοι ανταλλακτικών φανοποιίας των οχημάτων του Δήμου με 
(%) έκπτωση και να κατατεθεί η (%) έκπτωση στην τιμή εργατοώρας 45,00 €. 

 Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη, η μεγαλύτερη προκύπτουσα μέση  
έκπτωση  ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών, όπως προκύπτει από την σχέση : 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Μ.Ε. = [(α + β) / 2 ], με την προϋπόθεση β ≥ α (επί ποινή                         
αποκλεισμού), όπου : β = η (%) έκπτωση στα ανταλλακτικά φανοποιίας  και                                                      
α = η (%) έκπτωση στην τιμή εργατοώρας των 45,00 €.  

 Ομάδα 5.: Περιλαμβάνονται ανταλλακτικά συντήρησης και αναλώσιμα πλαισίων για ημιφορτηγά 

ανοικτά και κλειστά κάτω των 3,5tn, και επιβατικά οχήματα. Κριτήριο κατακύρωσης ως 
περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση το (%) έκπτωσης επί των τιμοκαταλόγων ανταλλακτικών. 

 Ομάδα 6.: Περιλαμβάνονται εργασίες και επισκευές πλαισίων για ημιφορτηγά ανοικτά και κλειστά 

κάτω των 3,5tn, και επιβατικά οχήματα.  Σε περίπτωση ανάγκης προμήθειας ανταλλακτικού για την 

ολοκλήρωση της εργασίας, θα παρέχεται    από τον ανάδοχο της ομάδας 5 κατόπιν συνεννόησης με 

την υπηρεσία. 

Ισχύει η προσφορά με (%) έκπτωση στην τιμή εργατοώρας 45€. Ανάλυση εργασιών στην παρ.Γ.1 
α) ως ε). 

Ομάδα 7.: Περιλαμβάνονται ανταλλακτικά συντήρησης και αναλώσιμα για χωματουργικά 

μηχανήματα τύπου  JCB,  CASE, KOMATSU, FIAT-HITACHI, RAM ITALIA, SAMSUNG, BOMAG,  κλπ.  

Κριτήριο κατακύρωσης το (%) έκπτωσης επί των επίσημων τιμοκαταλόγων ανταλλακτικών. 
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Ομάδα 8.: Εργασίες και επισκευές για τα χωματουργικά μηχανήματα.  Ανάλυση εργασιών 
παρέχεται σε πίνακα παρακάτω.Σε περίπτωση ανάγκης προμήθειας ανταλλακτικού για την 

ολοκλήρωση της εργασίας, θα παρέχεται     από τον ανάδοχο της ομάδας 7 κατόπιν συνεννόησης με 

την υπηρεσία. Ισχύει η προσφορά με (%) έκπτωση στην τιμή εργατοώρας 45,00 €. Ανάλυση 
εργασιών σε πίνακα παρακάτω. 

 Ομάδα 9.: Ανταλλακτικά και επισκευές για μοτό. Κατάθεση επίσημων τιμοκαταλόγων 
ανταλλακτικών για τους τύπους μοτό με (%) έκπτωσης. Κατάθεση (%) έκπτωσης επί της τιμής 
εργατοώρας 45,00 €.  Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη, η μεγαλύτερη 
προκύπτουσα μέση  έκπτωση  ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών, όπως προκύπτει από 
την σχέση : ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Μ.Ε. = [(α + β) / 2 ], με την προϋπόθεση β ≥ α (επί ποινή                         
αποκλεισμού), όπου : β = η (%) έκπτωση στα ανταλλακτικά  και      α = η (%) έκπτωση στην τιμή 
εργατοώρας των 45,00 €.   

Ομάδα 10.: Περιλαμβάνονται ανταλλακτικά συντήρησης και αναλώσιμα για σάρωθρα τύπου FAUN, 

BOSCHUNG, KARCHER, BUCHER-GUYER & RAVO. Κριτήριο κατακύρωσης το (%) έκπτωσης επί των 
επίσημων τιμοκαταλόγων ανταλλακτικών. 

Ομάδα 11.: Εργασίες και επισκευές για σάρωθρα τύπου FAUN, BOSCHUNG, KARCHER, BUCHER-

GUYER & RAVO. Σε περίπτωση ανάγκης προμήθειας ανταλλακτικού για την ολοκλήρωση της 

εργασίας, θα παρέχεται  από τον ανάδοχο της ομάδας 10 κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.  
Ανάλυση εργασιών σε πίνακα παρακάτω. Ισχύει η προσφορά με (%) έκπτωση στην τιμή 
εργατοώρας 45,00 €.  

 

Β. Περιγραφή Διαδικασίας Προμήθειας Ανταλλακτικών – Αναλώσιμων Υλικών 

Κάθε όχημα, δίκυκλο, ή υπερκατασκευή που υποστεί βλάβη, θα επισκευάζεται στο συνεργείο του 

Δήμου Ιωαννιτών. Η εισαγωγή του στο συνεργείο θα γίνεται με την έκδοση «ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» από το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων 

των υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών. Στην εν λόγω «εντολή» αναγράφονται, οι παρουσιαζόμενες 

βλάβες. 

Το συνεργείο, όταν το όχημα εισαχθεί σε αυτό, υποχρεούται στη τεχνολογική επιθεώρηση, τον 

εντοπισμό των βλαβών, τον προσδιορισμό των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών και τον 

καθορισμό των ανταλλακτικών ή των αναλώσιμων που είναι αναγκαία για την επισκευή τους, 

εκδίδοντας για το σκοπό αυτό «ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ». 

Αν είναι βλάβη μπορεί να επισκευαστεί, δηλαδή να πραγματοποιηθεί στο συνεργείο του Δήμου, 

τότε κατόπιν αιτήσεως του συνεργείου θα γίνεται η προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών από 

τον ανάδοχο που προέκυψε και με τον οποίο ο Δήμος Ιωαννιτών θα έχει συνάψει Συμφωνία 

Πλαίσιο για την προμήθεια αυτών μέσω των Εκτελεστικών Συμβάσεων. 

Τα προσφερόμενα από τους διαγωνιζόμενους ανταλλακτικά που προορίζονται για την επισκευή των 

οχημάτων,  των   δίκυκλων  και  των   υπερκατασκευών,  όπως  αναφέρονται  πιο  πάνω,   πρέπει   
να   είναι  ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας µε τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη 
συναρμολόγηση του  οχήματος  –  υπερκατασκευής  και  τα  οποία  παράγονται  µε  τις  
τυποποιημένες  προδιαγραφές  και  διαδικασίες  που  καθορίζει  ο   κατασκευαστής  του  
οχήματος  –  υπερκατασκευής,  ή  ανταλλακτικά  εφάμιλλης  ποιότητας  που  κατασκευάζονται  
από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία µπορεί  ανά   πάσα  στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα 
ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα µε τα συστατικά µέρη που  χρησιμοποιήθηκαν για τη 
συναρμολόγηση των σχετικών οχημάτων- υπερκατασκευών και πάντα κατά  την έννοια του  
κανονισμού  ΕΚ  αριθ.1400/2002 ή της αναθεώρησής  του  (ΕΚ  461/2010)  και άριστης  ποιότητος 
(όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα). 

Στον ισχύοντα επίσημο τιμοκατάλογο των ανταλλακτικών που θα κατατεθεί από κάθε 

διαγωνιζόμενο την ημέρα του διαγωνισμού, θα τηρείται η κωδικοποίηση (PART NUMBER) του 
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εργοστασίου κατασκευής των εν λόγω οχημάτων, δίκυκλων, και υπερκατασκευών, ή 

αναγνωρισμένων οίκων εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή (κωδικός εγκεκριμένου-κωδικός 

κατασκευαστή). Εξαιρούνται τα είδη που δεν διαθέτουν part Number. Θα αποτελεί ουσιώδες 
οικονομικό στοιχείο της διαδικασίας και θα λαμβάνεται  υπόψη κατά τη σύνταξη των επιμέρους 
ενδεικτικών αξιών των εκτελεστικών συμβάσεων της Συμφωνίας-Πλαίσιο (δεδομένου ότι 

αναφερόμαστε σε τεράστιο αριθμό ανταλλακτικών και είναι αδύνατη η καταγραφή τους σε 

ξεχωριστό έντυπο). 

Οι τιμοκατάλογοι θα πρέπει υποχρεωτικά να δοθούν σε δύο αντίγραφα ηλεκτρονικής μορφής. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ανταλλακτικά σε χρονικό διάστημα δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ της εκάστοτε Εκτελεστικής 
Σύμβασης. 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ανταλλακτικών θα γίνεται στην Αποθήκη του Τμήματος 

Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Εργοτάξιο Δήμου 

Ιωαννιτών ( Κωνσταντινουπόλεως 6 ),  ή σε τόπο που θα ορίζει η Υπηρεσία. 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ανταλλακτικών, θα γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του 

προμηθευτή. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή και 

δευτεροβάθμιες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016  και συγκροτούνται 

σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του ως άνω Νόμου. 

Γ. Περιγραφή Διαδικασίας Ανάθεσης Επισκευής σε Ιδιωτικό Συνεργείο 

Διαδικασία Επισκευής Οχημάτων 
 
Κατόπιν της υπογραφής της συμφωνίας-πλαισίο με τον/τους παρόχους ανα κατηγορία-ομάδα, και 

το πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών επισκευής–

συντήρησης που θα προκύπτουν (μετα τυχόν απαιτούμενα ανταλλακτικά-εξαρτήματα) θα 

συνάπτονται ξεχωριστές συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών 

συντήρησης ή επισκευής, οι οποίες θα βασίζονται τους όρους της συμφωνίας–πλαίσιο. 

Οι ανάδοχοι  δεν θα ενεργούν αυτοβούλως, στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση 

ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή νέων ανταλλακτικών, στην 

επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε 

περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης. 

Για την επισκευή των οχημάτων, δίκυκλων και υπερκατασκευών του Δήμου Ιωαννιτών σε ιδιωτικό 

εξωτερικό συνεργείο, η Υπηρεσία θα τηρεί τη διαδικασία όπως παρακάτω: 

1. Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισκευή - συντήρηση όλων των οχημάτων-

μηχανημάτων της μελέτης είναι η ακόλουθη και προκύπτει από την εξουσιοδοτική διάταξη του 

άρθρου 11 του ν.δ. 2396/1953 βάσει της οποίας εκδόθηκε η Οικ.3373/390/1975 απόφαση του 

Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με την Οικ.4993/745/24.4.1975 όμοια ( 

ΦΕΚ Β 349 ) για τους Δήμους που εδρεύουν σε διοικητική περιφέρεια της τέως Διοικήσεως 

Πρωτευούσης και διαθέτουν δικό τους συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων.  

2. Το Τμήμα Επισκευής και Συντήρησης οχημάτων θα εκδίδει «Δελτίο ή Εντολή Επιθεωρήσεως και 

Επισκευής οχήματος» που θα αναγράφει περιληπτικά το είδος των απαιτούμενων εργασιών 

συντήρησης και επισκευής του οχήματος  και θα το προωθεί στο Συνεργείο του Δήμου.  

3. Το Δημοτικό Συνεργείο  με τη σειρά του θα  εκδίδει «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» στο οποίο θα καταχωρούνται οι τεχνικές διαπιστώσεις και θα 

προσδιορίζονται οι απαιτούμενες εργασίες επισκευής και συντήρησης  του οχήματος και στη 

συνέχεια  κατόπιν αιτιολογημένης βεβαίωσης ότι αδυνατεί να εκτελέσει εν μέρει ή στο σύνολό τους  

τις συγκεκριμένες εργασίες συντήρησης και επισκευής θα βεβαιώνει  ότι αυτές  θα  πρέπει να 



20 

 

ανατεθούν σε ιδιωτικό συνεργείο με μέριμνα της αρμόδιας Επιτροπής (δηλαδή προμήθειας 

ανταλλακτικών, συντηρήσεως - επισκευής αυτοκινήτων ελαστικών και επισώστρων) η οποία 

αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου ,εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον τεχνικός . ( ΕΣ VITμ. 

Απόφ. 3462/2012 , πρβλ.VIITμ. Πράξεις  96,95/2012, 78/2011, 320, 204,83/2010) . Η αρμόδια 

επιτροπή (δηλαδή προμήθειας ανταλλακτικών, συντηρήσεως - επισκευής αυτοκινήτων ελαστικών 

και επισώστρων), προωθεί το «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων» στο 

συνεργαζόμενο ιδιωτικό συνεργείο για την επισκευή – συντήρηση κ.λ.π. του αυτοκινήτου. 

 

4. Το ιδιωτικό συνεργείο – ανάδοχος/οι  υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών  από την 

εισαγωγή του οχήματος σε αυτό και την λήψη του εντύπου «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» από την υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την 

τεχνολογική επιθεώρησή του οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των 

απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. 

5. Στη συνέχεια υποχρεούνται να συμπληρώσουν  στο «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής 

του Οχήματος» τις τεχνικές  διαπιστώσεις  που έκαναν κατά τον έλεγχο, 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. 

6. Το Δελτίο/α αυτά θα διαβιβάζονται στην Υπηρεσία για επανέλεγχο από την αρμόδια επιτροπή με 

τις παρατηρήσεις του παρόχου ώστε να δοθεί η τελική έγκριση για την επισκευή ή συντήρηση στον 

ανάδοχο που προσέφερε την οικονομικότερη προσφορά.  Κατόπιν της τελικής έγκρισης του 

«Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής του οχήματος», ο ανάδοχος  υποχρεούται να 

επισκευάσει το όχημα ή να αντικαταστήσει εξαρτήματα κλπ, με χρήση νέων ανταλλακτικών εντός 

του επόμενου 48ώρου εκτός αν αυτό θα πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό οπότε η επισκευή 

γίνεται άμεσα μετά  την λήψη του ανταλλακτικού και σε περίπτωση που η βλάβη είναι μεγάλη να 

προσδιορίσει τον χρόνο επισκευής του οχήματος κατά την συμπλήρωση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ».  Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει χωρίς καθυστέρηση 
στην εκτέλεση των εργασιών επισκευής των οχημάτων-μηχανημάτων με τα απαραίτητα 
ανταλλακτικά και να τα παραδίδει επισκευασμένα μέσα στο χρονικό όριο συνήθως των 48 ωρών 
για μικρές βλάβες  και αυτό δεν δίναται να  ξεπερνά τις δέκα (10) ημερολογιακές μέρες ή να 
καθορίζεται διαφορετικά ανά περίπτωση  για σοβαρές βλάβες μετά και την σύμφωνη γνώμη της 
υπηρεσίας από την εισαγωγή του εκάστοτε οχήματος προς επισκευή με βάση την ημερομηνία 

εισαγωγής στο συνεργείο του Αναδόχου η  οποία θα αναγράφεται στα εκδοθέντα δελτία 

παράδοσης του οχήματος . 

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 

Για τα οχήματα που διαθέτει ο Δήμος μας, και δεν υπάρχει πλέον αντιπροσωπεία στη χώρα ούτε 

υπάρχουν ανταλλακτικά, γνήσια  ή  άλλων εταιρειών με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, ο ανάδοχος  

μπορεί να προτείνει μεταχειρισμένα ανταλλακτικά με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ Δήμου & αναδόχου/ων , εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, θα 

διακινείται μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) & θα είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα 

μέρη. 

 

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος: 

 έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του εκάστοτε 

τροχαίου υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή, να εξετάζει την ορθότητα 
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των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών, την καταλληλότητα των προτεινόμενων 

ανταλλακτικών, έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας του 

συνόλου των οχημάτων και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα πλαίσια των καθορισμένων  

προδιαγραφών 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 και αν διαπιστώσει ότι οι 
οικονομικές προσφορές των αναδόχων (από τη Συμφωνία Πλαίσιο) είναι υψηλές, μπορεί να 
καταφύγει στο εκτός της συμφωνία πλαίσιο συνεργείο για να προμηθευτεί οικονομικότερα 
τα ανταλλακτικά ή να εκτελέσει την επισκευή. 

 δύναται 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 Δελτίου Τεχνικής 

Επιθεώρησης Οχήματος μετά ή άνευ ανταλλακτικών από τον ανάδοχο , να αποφασίσει να μην 

προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει στον ανάδοχο την αξία της 

εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, αφού ο ανάδοχος παραδώσει στον Δήμο 

το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. 

 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις 

συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ ο ανάδοχος  είναι 

υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και 

εάν δεν συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει η 

παραπάνω προθεσμία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος 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. 

Ο ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των 

αντίστοιχων μηχανικών μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτημα 

αποσυναρμολογηθεί εντός του δημοτικού συνεργείου επισκευής οχημάτων. 

Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του 

ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει  την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό 

ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός των ορίων του Νομού Ιωαννίνων. 

Η σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και τα στοιχεία 

των τευχών της μελέτης που τη συνοδεύουν και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με αυτά. 

Η παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται γι’ αυτό το σκοπό σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. 

Γ.1 Εργασίες Που  Αφορούν Το Πλαίσιο Του Οχήματος Επισκευή Πλαισίου – Ομάδες 2., 6., 8., 9., 
11. 

Στην εργασία περιλαμβάνεται, η αφαίρεση του φθαρμένου ή παλαιωμένου εξαρτήματος, η 

επισκευή εάν είναι δυνατόν ή η αντικατάσταση με νέο εξάρτημα και τοποθέτηση και ασφάλιση για 

πλήρη και καλή λειτουργία του επί του πλαισίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο βιβλίο 

κατασκευαστή και τους κανόνες της τέχνης και της ασφάλειας. 

Περιλαμβάνεται και κάθε είδους εργασίας προετοιμασίας για έκδοση πιστοποιητικού όπως 
ταχογράφου, 

Πιστοποιητικού καλής λειτουργίας ανυψωτικού κλπ. 
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α) Επισκευή και ρύθμιση με εργασίες τοποθέτησης και εκτοποθέτησης στα κάτωθι μέρη του 

εμπρόσθιου και οπίσθιου συστήματος ήτοι : 

Του ατέρμονα , της κρεμαγέρας, των πείρων, των ακρόμπαρων, των ημιαξονίων, των σταυρών, κάθε 

είδους άξονα μετάδοσης, των ακραξονίων, ρουλεμάν, των μουαγιέ , των δακτυλίων, των ζαμφόρ, 

της γέφυρας, των μπαρών και ράβδων ευθυγράμμισης ή ευστάθειας, τις πλήμνες των τροχών κ.λπ., 

επίσης εργασίες σε διαφορικά , αερόσουστες σούστες αμορτισέρ ελατήρια, πάντα σύμφωνα με το 

βιβλίο κατασκευαστή. 

β) Επισκευή και ρύθμιση κινητήρα ήτοι : 

Τοποθέτηση & εκτοποθέτηση κινητήρα, τοποθέτηση & εκτοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων, 

τοποθέτηση & εκτοποθέτηση δίσκου πλατώ ρουλεμάν ή του βολάν του κινητήρα, τοποθέτηση & 

εκτοποθέτηση παρελκόμενων (όπως εκκινητής (μίζα), δυναμό η altenator, αντλίες, ελαίου, 

καυσίμου υδραυλικού, νερού αέρα ή άλλου ψυκτικού μέσου, υπερσυμπιεστές εσωτερικοί, 

εξωτερικοί, intercooler η διάφοροι σερβοκινητήρες ηλεκτρικοί ή υδραυλικοί). 

Τοποθέτηση & εκτοποθέτηση αντλίας καυσίμου επισκευή ρύθμιση ή αντικατάσταση, ρύθμιση 

εγχυτήρα-ων καυσίμου, τοποθέτηση & εκτοποθέτηση πολλαπλής εισαγωγής, του συστήματος 

injection, των μπέκ και καθαρισμός αυτών, τοποθέτηση & εκτοποθέτηση της πολλαπλής εξαγωγής 

όλων των αισθητήρων, του καταλύτη του συστήματος ψεκασμού adblue και των μπέκ έγχυσης και 

καθαρισμός και ρύθμιση της αντλίας ψεκασμού, Τοποθέτηση & εκτοποθέτηση άνω καπακιού 

κινητήρα ωστηρίων βαλβίδων του εκκεντροφόρου, (της πιανόλας), τοποθέτηση & εκτοποθέτηση 

καπακιού κεφαλής κυλίνδρων των βαλβίδων των ελατηρίων των οδηγών βαλβίδων καθαρισμός 

εδρών βαλβίδων πλανάρισμα ρεκτιφιέ καπακιού, ρεκτιφιέ κυλίνδρων ή αλλαγή χιτωνίων αλλαγή 

πιστονιών και αμμοβολή αυτών αλλαγή ελατηρίων επισκευή διωστήρα κουζινέτων, κουζινέτων 

στροφάλου , επισκευή στροφαλοθαλάμου στεγανοποίηση αλλαγή τάπας ελαίου φλαντζών 

παρεμβυσμάτων. 

Αλλαγή κάθε είδους ιμάντων κίνησης ή χρονισμού καθώς και αλυσίδων χρονισμού (καδένα) ή 

γραναζωτών τροχών (fiber), των γλυστρών αποστατών κάθε είδους ρυθμιστών κ.λ.π. 

Τοποθέτηση & εκτοποθέτηση του ηλεκτρικού συστήματος, των πλεξούδων καλωδίων,κ.λ.π. 

Τοποθέτηση & εκτοποθέτηση εξαρτημάτων του συστήματος ψύξης του ψυγείου ελαστικών 

μεταφοράς (κολάρων), του θερμοστάτη, των βαλβίδων πιέσεως ελαίου ή θερμοστατικών βαλβίδων , 

όλων των καλωδιώσεων των αισθητήρων παρακολούθησης της λειτουργίας του κινητήρα προς τον 

εγκέφαλο ή την κονσόλα του οδηγού και κάθε είδους εργασία προετοιμασίας έκδοσης 

πιστοποιητικού. 

γ) Επισκευή και ρύθμιση συστήματος πέδησης με τις εργασίες τοποθέτηση & εκτοποθέτηση 

πλακιδίων τριβής (τακάκια), δισκοπλακών, θερμουί σιαγόνων κυλίνδρων εμβόλων εξαεριστικών 

στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων και ελαστικών, των ταμπούρων των ελαστικών σωλήνων 

πιέσεως (μαρκούτσια), το σύστημα υποβοήθησης πέδησης ήτοι σέρβο των αερόφρενων των 

βαλβίδων του δοχείου αέρα των αντλιών των φίλτρων και αφυγραντήρων, τοποθέτηση & 

εκτοποθέτηση των εξαρτημάτων του συστήματος μόνιμης πέδησης, κάθε είδους ντίζες μηχανισμοί 

έκτασης ρύθμισης βαλβίδες ηλεκτρικών πνευματικών ή υδραυλικών κυκλωμάτων τοποθέτηση & 

εκτοποθέτηση συστημάτων ασφάλειας abs, ecr, acs κ.λ.π., περιλαμβάνεται και  η εργασία κάθε 

είδους πάντα σύμφωνα με το βιβλίο κατασκευαστή και κάθε είδους εργασία προετοιμασίας 

έκδοσης πιστοποιητικού. 

δ) Επισκευή και ρύθμιση διαφορικού ήτοι : 

Τοποθέτηση & εκτοποθέτηση διαφορικού, τοποθέτηση & εκτοποθέτηση άξονα μετάδοσης κίνησης, 

των σταυρών, της μεσαίας τριβής. 

Επίσης η επισκευή διαφορικού με αλλαγή γραναζιών κορώνα πηνίο, τσιμούχες φλάντζες κ.λ.π. 
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ε) Επισκευή τοποθέτηση & εκτοποθέτηση καθώς και κάθε ρύθμιση ηλεκτρικών κυκλωμάτων 

αντικατάσταση καλωδιώσεων και των λαμπτήρων και των φανών και των εξαρτημάτων τους 

όπως φωτιστικών στάθμευσης πορείας, διασταυρώσεων, στοπ, αλλαγής κατεύθυνσης φλας, φίσες, 

φάροι, μοτέρ θέρμανσης κλιματισμού, αλλαγή μάκτρων και ελαστικών υαλοκαθαριστήρων , 

ηλεκτρονικών εγκεφάλων, καθώς και της καλωδίωσης από και προς οποιοδήποτε σύστημα ελέγχου 

αισθητήρα ή σερβομηχανισμών συμπεριλαμβανομένων και αυτών της ηλεκτρικής κλειδαριάς και 

του σερβομηχανισμού κίνησης των καθρεπτών Επίσης το μόνιτορ και η κάμερα καθώς και οι 

καλωδιώσεις της οπίσθιας κάμερας ελέγχου, επίσης αλλαγή ή επισκευή διακοπτών, αλλαγή των 

ενδεικτικών λυχνιών του πίνακα οργάνων και των καλωδιώσεων των ταχογράφων , σε περίπτωση 

που το όχημα μηχάνημα διαθέτει τεχνολογία BUS επισκευή και ο προγραμματισμός όλων των 

εξαρτημάτων διευθυνσιοδότησης καλωδιώσεων ρελέ εγκεφάλων κ.λ.π. 

Επίσης η αντικατάσταση ρύθμιση καλωδιώσεων της ασυρμάτου επικοινωνίας CB της οπτικής και 

ηχητικής σήμανσης θέσης και κινδύνου. 

Εργασίες τοποθέτησης και εκτοποθέτησης κεντρικής ηλεκτρικής κλειδαριάς του οχήματος απλής ή 

immobilizer καθώς και εργασίες αντιγραφής των κλειδιών απλών και immobilizer, η εργασία 

επισκευής ταχογράφων ηλεκτρικών αναλογικών και των παρελκομένων τους και κάθε εργασία 

αφαίρεσης και επανατοποθέτησης αυτών περιλαμβάνεται και η εργασία κάθε είδους πάντα 

σύμφωνα με το βιβλίο κατασκευαστή, και κάθε είδους εργασία έκδοσης πιστοποιητικού ταχογράφ 

ΟΜΑΔΑ 4. : ( Επισκευές φανοποιίας ) 

στ) Κάθε εργασία ευθυγράμμισης με καλίμπρα του σασί καθώς και της ελασματουργικής 

επεξεργασίας με χρήση θερμότητας ή και μηχανικής επεξεργασίας με σφυρηλάτηση ή 

αντικατάσταση κατεστραμμένου ή φθαρμένου εξαρτήματος μεταλλικής ή άλλης σύστασης (όπως 

πλαστικό, PVC, πολυεστέρας, ανθρακονήματα κ.λ.π.) του αμαξώματος του σασί του σκελετού 

(προφυλακτήρες , πόρτες μετώπη μάσκα, ουρανός φτερά, δοκοί πλαισίου). Επεξεργασία 

στοκάρισμα μηχανική ξηρή ή υγρή λείανση των επιφανειών επικάλυψη με PRIMER, τελική 

επεξεργασία και βαφή DUCO , ακρυλική βαφή μονής ή διπλής βαφή φούρνου αποκατάσταση των 

διακριτικών σημάτων και επιγραφών αναγνώρισης του οχήματος (αριθμ. μητρώου, λογότυπος 

υπηρεσίας, δήμου κίτρινη λωρίδα), αλλαγή 

ανεμοθραύστη (παρμπρίζ), υαλοπινάκων των θυρών ή του οπισθίου τμήματος), επισκευή ή 

αντικατάσταση ταπετσαρίας των οχημάτων επισκευή ή αντικατάσταση σκελετού καθισμάτων ή 

ταπετσαρίας αυτών, εργασίες τοποθέτησης και εκτοποθέτησης και ρύθμισης διαφόρων 

εξαρτημάτων των καθρεπτών (βραχίονας κατοπτρική επιφάνεια κλπ.), καθώς και των θυρών όπως 

ασφάλειες κλειδαριές γρύλλοι παραθύρων μανιβέλες παραθύρων μοχλοί ανοίγματος των θυρών. 

Γ.2 Εργασίες Που Αφορούν Την Υπερκατασκευή Επισκευή Υπερκατασκευής ΟΜΑΔΑ 3 : 

Στην εργασία περιλαμβάνεται η αφαίρεση του φθαρμένου ή παλαιωμένου εξαρτήματος η επισκευή 

εάν είναι δυνατόν ή η αντικατάσταση με νέο εξάρτημα και τοποθέτηση και ασφάλιση για πλήρη και 

καλή λειτουργία του επί της υπερκατασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο βιβλίο κατασκευαστή και 

τους κανόνες της τέχνης και της ασφάλειας καθώς και κάθε είδους εργασία προετοιμασίας έκδοσης 
πιστοποιητικού. 

α) Κάθε εργασία ελασματουργικής επεξεργασίας κοπής πρόσθεσης ελάσματος με χρήση θερμότητας 

ή και μηχανικής αφαίρεσης, καθώς και της επεξεργασίας με σφυρηλάτηση ή της αντικατάστασης 
κατεστραμμένου ή φθαρμένου εξαρτήματος μεταλλικής ή άλλης σύστασης (όπως πλαστικό, PVC, 

πολυεστέρας, ανθρακονήματα κ.λ.π.) της υπερκατασκευής συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων και 

των εργασιών στεγανοποίησης των δεξαμενών ύδατος υδραυλικού ή άλλου υγρού του κυρίως μέρους 
της υπερκατασκευής εργασίες αφαίρεσης επεξεργασίας και τοποθέτησης σε προφυλακτήρες , πόρτες 

φτερά, δοκούς πλαισίου, κάθε είδους εργασία αφαίρεσης επισκευής και τοποθέτησης βραχίονα της 

υπερκατασκευής από ανυψωτικό μηχανισμό η αφαίρεση ή τοποθέτηση πείρων για έλεγχο ή 

αντικατάσταση. 
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Επεξεργασία των επεξεργασμένων εξωτερικών επιφανειών στοκάρισμα μηχανική ξηρή ή υγρή 

λείανση των επιφανειών επικάλυψη με PRIMER, τελική επεξεργασία και βαφή DUCO , ακρυλική 

βαφή μονής ή διπλής βαφή φούρνου αποκατάσταση των διακριτικών  σημάτων και επιγραφών 

αναγνώρισης του οχήματος (αρ.μητρ, λογότυπος υπηρεσίας, δήμου κίτρινη λωρίδα). 

β) Κάθε εργασία συμπεριλαμβανομένης της γενικής επισκευής βοηθητικού υδραυλικού κυκλώματος 
και κάθε είδους κινητήρα σερβοκινητήρα υδραυλικού κινητήρα που βρίσκεται στην υπερκατασκευή. 

Επίσης η επισκευή των λεβήτων των θερμαντήρων ζεστού ύδατος των καυστήρων των αντλιών και 

των μπέκ των σωληνώσεων πιέσεως ελαστικών ή μεταλλικών των υπερκατασκευών των οχημάτων. 

Κάθε εργασία αφαίρεσης και επανατοποθέτησης ελαστικού (μαρκούτσι) ή μεταλλικού σωλήνα 
υψηλής πίεσης καθώς και φίλτρων υδραυλικού, νερού και αέρα της υπερκατασκευής, επίσης 

υδραυλικών διακοπτών περιοριστικών βαλβίδων συσσωρευτών λαδιού acumullator βαλβίδων ταχείας 

διακοπής αέρα υδραυλικού. 

γ) Επισκευή τοποθέτηση και εκτοποθέτηση καθώς και κάθε ρύθμιση ηλεκτρικών κυκλωμάτων και 

καλωδιώσεων και των λαμπτήρων εξαρτημάτων όπως των φωτιστικών στάθμευσης πορείας, 

διασταυρώσεων, στοπ, αλλαγής κατεύθυνσης φλας, φίσες, φάροι, μοτέρ, κάθε είδους ηλεκτρολογική ή 
ηλεκτρονική (μονοαξονικό – τηλεφωνικό) καλωδίωσης από και προς οποιοδήποτε σύστημα ελέγχου 

αισθητήρα ή σερβομηχανισμών συμπεριλαμβανομένων. Επίσης αλλαγή ή επισκευή διακοπτών, 

αλλαγή των ενδεικτικών λυχνιών του πίνακα οργάνων και των καλωδιώσεων σε περίπτωση που το 

όχημα μηχάνημα διαθέτει τεχνολογία BUS, επισκευή ή ο προγραμματισμός όλων των εξαρτημάτων 
διευθυνσιοδότησης καλωδιώσεων ρελέ εγκεφάλων κ.λ.π. 

Επίσης η αντικατάσταση ρύθμιση καλωδιώσεων της οπτικής και ηχητικής σήμανσης θέσης και 

κινδύνου. Επίσης η αφαίρεση και επανατοποθέτηση και ρύθμιση κάθε είδους εξαρτημάτων, πάντα 
σύμφωνα με το βιβλίο κατασκευαστή, και κάθε είδους εργασία προετοιμασίας για τη πιστοποίηση από 

ανεξάρτητο φορέα. 

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν δικό τους συνεργείο με άδεια 

λειτουργίας για την εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή των 

κατηγοριών των οχημάτων και των υπερκατασκευών των οποίων θα συμμετέχουν, καθώς και 

εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, ότι μπορεί να 

επισκευάσει τα εν λόγω οχήματα ή υπερκατασκευές στο συνεργείο του. 

Στη περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για την εκτέλεση 

εργασιών, θα καταθέσει επίσης αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου συνεργείου, το οποίο 

θα έχει και τις ανάλογες εξουσιοδοτήσεις της προηγούμενης παραγράφου καθώς και υπεύθυνη 

δήλωση του ιδιοκτήτη ότι σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας, αναλαμβάνει να εκτελέσει για 

λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές. 

 

Γ.3 Μεταφορά Με Ειδικό Όχημα Σε Χώρο Επισκευής 

Σε περίπτωση που κάποιο όχημα βρίσκεται ακινητοποιημένο στο χώρο του Δήμου από βλάβη και 
συμπεριλαμβάνεται στη Συμφωνία Πλαίσιο, θα μεταφέρεται με ειδικό όχημα και με μέριμνα και 

έξοδα του αναδόχου στο ορισμένο συνεργείο ή σε ειδικό συνεργείο προς επισκευή. 

Στα έξοδα θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος άλλων οχημάτων που μπορεί να είναι απαραίτητα 
όπως ειδικοί γερανοί, ειδικό όχημα φόρτωσης και εκφόρτωσης του οχήματος, όπως και εργασίες που 

τυχόν θα απαιτηθούν για την ρυμούλκηση μεταφορά (π.χ. αποσυναρμολόγηση άξονα κ.λπ.). 

Δ. Πίνακες Προσδιορισμού Μέγιστης Χρονικής Διάρκειας Εκτέλεσης Εργασιών Επισκευής 

Οι κυριότερες εργασίες επισκευής οι οποίες τυχόν θα πρέπει να εκτελεσθούν κατά την διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης και οι οποίες ενδέχεται να απαιτήσουν και την προσθήκη ανταλλακτικών για την 
ολοκλήρωσή τους, αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. 

Οι πίνακες αυτοί προσδιορίζουν την μέγιστη χρονική διάρκεια σε ώρες που απαιτείται για την 

εκτέλεση εκάστης εργασίας και για κάθε τύπο οχήματος, ανεξαρτήτως ομάδας. 
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Τυχόν επιπλέον εργασίες, οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων και δεν 

αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες, θα τιμολογούνται με την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει 

προσφέρει ο ανάδοχος της σύμβασης στο έντυπο της προσφοράς του.  

Η τιμή η οποία έχει οριστεί από την μελέτη είναι 45,00 € ανά εργατοώρα. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.  

ΟΜΑΔΕΣ 2 – 6 – 9  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   

(φορτηγών, υδροφόρων, επιβατικών οχημάτων, ημιφορτηγών δικύκλων κ.λ.π.) 

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OXHMATA ΦΟΡΤΗΓΑ Κ.Λ.Π ∆ΙΚΥΚΛΑ 

 ≤3,5tn ≤5tn >5tn  

Επισκευή κινητήρα     

1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 4h 4h 6h 2h 

2 Εφαρµογή κουζινέτων 2h 2h 4h 1h 

3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 3h 4h 5h 1h 

4 Πλάνισµα καπακιού 3h 4h 5h 1h 

5 Πλάνισµα κορµού κινητήρα 3h 4h 5h 1h 

6 Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών και εφαρµογή 
πείρων 

1h 2h 3h 2h 

7 Αντικατάσταση χιτωνίων 2h 3h 4h 1h 

8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρµογή 1h 2h 3h 1h 

9 Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου και εφαρµογή 1h 2h 3h 1h 

10 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 1h 2h 3h 1h 

11 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 1h 2h 3h 1h 

12 Φλάντζες τσιµούχες 1h 2h 3h 1h 

13 Ελατήρια 1h 2h 3h 1h 

14 Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων 1h 2h 3h 1h 

15 Ρύθµιση βαλβίδων 1h 2h 3h ½h 

16 Αλλαγή αντλία νερού 1h 2h 3h 1h 

17 Έλεγχος – επισκευή αντλίας καυσίµου 3h 4h 5h - 

18 Καθαρισµός ακροφύσιων ψεκασµού 2h 3h 4h - 

19 Επισκευή υπερσυµπιεστή 5h 5h 6h - 

20 Έλεγχος καυσαερίων 2h 2h 3h - 

21 Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση 2h 3h 4h - 

22 Επισκευή ψυγείου 3h 5h 6h - 

23 Αλλαγή ιµάντα 1h 1h 1h - 

24 Αντικατάσταση κολλάρου νερού 1h 1h 1h - 

25 Εξαγωγή θερµοστατών αλλαγή αυτών 1h 1h 1h - 

   

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OXHMATA ΦΟΡΤΗΓΑ Κ.Λ.Π ∆ΙΚΥΚΛΑ 

Επισκευή κιβώτιου ταχυτήτων ≤3,5tn ≤5tn >5t
n 

 

1 Αλλαγή φουρκέτες 2h 3h 4h 1h 

2 Αλλαγή συγχρόνιζε 2h 3h 4h - 

3 Αλλαγή ρουλεµάν 2h 3h 4h 1h 

4 Αλλαγή γραναζιών 2h 3h 4h 1h 

5 Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεµάν, 
γραναζιών 

8h 15h 15h 3h 

6 Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) - 8h 12h - 

7 Φλάντζες τσιµούχες - 5h 6h 1h 

8 Πρωτεύων άξονας κοµπλέ 4h 5h 5h - 

9 ∆ευτερεύων άξονας κοµπλέ 4h 5h 3h - 

10 Πρωτεύων – ∆ευτερεύων – Ενδιάµεσος 
άξονας 

8h 10h 10h - 

11 Σταυροί ταχυτήτων 5h 7h 11h - 

12 Σταθερά ταχυτήτων      4h 4h 4h - 

13 Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων - 16h - 4h 

 

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OXHMAT
A 

ΦΟΡΤΗΓΑ Κ.Λ.Π ∆ΙΚΥΚΛΑ 

Επισκευή συµπλέκτη ≤3,5tn ≤5t
n 

>5tn 
 

1 Επισκευή άνω τρόµπας συµπλέκτη 2h 3h 4h - 

2 Επισκευή κάτω τρόµπας συµπλέκτη 2h 3h 4h - 

3 Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεµάν 5h 7h 9h - 

4 Αντικατάσταση ζεύγη φερµουίτ 2h 4h 4h - 

5 Επισκευή δίσκου 2h 3h 4h - 

6 Επισκευή πλατώ 3h 3h 5h - 

7 Αλλαγή φυσούνας 3h 4h 5h - 

 

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OXHMATA ΦΟΡΤΗΓΑ Κ.Λ.Π ∆ΙΚΥΚΛΑ 

Επισκευή αναρτήσεων (σούστες, 
αποσβεστήρες κραδασµών) 

≤3,5tn ≤5tn >5tn 
 

1 Αλλαγή αµορτισέρ 5h 5h 6h 1h 

2 Αλλαγή - επισκευή σούστες 4h 5h 7h _ 

3 Αλλαγή µπρακέτα 3h 4h 5h - 

4 Αλλαγή σινεµπλόκ 2h 3h 5h - 

5 Αλλαγή κόντρες κλπ. 3h 4h 6h - 
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 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OXHMATA ΦΟΡΤΗΓΑ Κ.Λ.Π ∆ΙΚΥΚΛΑ 

Επισκευή συστήµατος πέδησης ≤3,5tn ≤5tn >5tn 
 

1 Έλεγχος δικτύου αέρος 1h 1h 1h _ 

2 Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 1h 1h 1h _ 

3 Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών 2h 2h 3h _ 

4 Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 3h 3h 4h 1h 

5 Έλεγχος – τορνίρισµα ταµπούρων 2h 2h 4h _ 

6 Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερµουίτ εµπρόσθιων 
τροχών 

3h 4h 5h _ 

7 Έλεγχος – αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών 3h 4h 5h 1h 

8 Λίπανση – αντικατάσταση ενός ρουλεµάν 1h 2h 3h _ 

9 Τσιµούχες – δαχτυλίδια 1h 2h 3h _ 

10 Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων 2h 3h 4h _ 

11 Αντικατάσταση τακάκια εµπρόσθιων τροχών 1h 2h 3h 1h 

12 Αλλαγή δύο ταµπούρων 3h 3h 5h 1h 

13 Αλλαγή 4 ελατηρίων 2h 3h 4h 1h 

 

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OXHMATA ΦΟΡΤΗΓΑ Κ.Λ.Π ∆ΙΚΥΚΛΑ 

Επισκευή εµπρόσθιου συστήµατος 
≤3,5tn ≤5tn >5tn  

1 Ακραξόνιο 2h 3h 3h _ 

2 Πείρος ακραξονίου 2h 3h 3h _ 

3 Ρουλεµάν πείρων ακραξωνίων 2h 3h 3h _ 

4 Ακραξόνιο – Πείρος Ακραξονίου – Ρουλεµάν πείρων 
ακραξονίων 

5h 6h 8h _ 

5 Ρουλεµάν – Τσιµούχες µουαγιέ, Ροδέλες, Ροδέλες 
µεταλλικές 

3h 4h 6h _ 

6 Γλίστρες – κουζινέτα _ 8h 8h _ 

7 Αλλαγή ακρόµπαρα µικρής – µεγάλης µπάρας 2h 3h 4h _ 

8 Έλεγχος – επισκευή µηχανισµού
 διεύθυνσης (µηχανικός) 

2h 3h 5h _ 

9 Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιµονιού 5h 6h 8h _ 

10 Έλεγχος – επισκευή υδραυλικού ατέρµονα τιµονιού 6h 7h 10h _ 

11 Αντικατάσταση αντλίας τιµονιού 3h 4h 5h _ 

12 Έλεγχος – αλλαγή µαρκούτσια πιέσεως 2h 3h 4h _ 
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 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OXHMATA ΦΟΡΤΗΓΑ Κ.Λ.Π ∆ΙΚΥΚΛΑ 

Επισκευή αεροσυµπιεστών 
≤3,5tn ≤5tn >5tn  

1 Στρόφαλος, Ρουλεµάν, Ελατήρια κόφλερ (σετ), 

∆ακτυλίδια, Μπιέλες, Σετ ελατήρια, Σετ φλάντζες 
3h 5h 6h _ 

2 Αντικατάσταση Σκάστρα κόφλερ 2h 3h 4h _ 

3 Σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής 1h 2h 3h _ 

4 Βαλβίδα κόφλερ 1h 2h 3h _ 

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OXHMATA ΦΟΡΤΗΓΑ Κ.Λ.Π ∆ΙΚΥΚΛΑ 

Επισκευή διαφορικού 
≤3,5tn ≤5tn >5tn  

1 Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα 
ρουλεµάν 

8h 10h 15h _ 

2 Επισκευή – αντικατάσταση µειωτήρων –
ηµιαξονίων 

5h 6h 8h _ 

3 Φλάντζες τσιµούχες 3h 4h 5h _ 

 

 

 

         ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α 4  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OXHMATA ΦΟΡΤΗΓΑ Κ.Λ.Π ∆ΙΚΥΚΛΑ 

Επισκευή καµπίνας οχήµατος 
≤3,5tn ≤5tn >5tn  

1 Αντικατάσταση αµορτισέρ κουβουκλίου 2h 3h 4h _ 

2 Αντικατάσταση µπουκάλας ανύψωσης 1h 2h 3h _ 

3 Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας 
ανύψωσης 

1h 1h 1h _ 

4 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καµπίνας 2h 2h 2h _ 

5 Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω µέρους 

καµπίνας 
2h 2h 2h _ 

6 Αντικατάσταση πατώµατος καµπίνας 2h 2h 2h _ 

7 Επισκευή συστήµατος άρθρωσης καµπίνας στο 
σασί 

3h 5h 6h _ 

8 Επισκευή καθισµάτων αέρος 2h 3h 4h _ 

9 Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και 
ταπετσαρίας κατά 

περίπτωση 

 

4h 

 

5h 

 

7h 

 

_ 

10 Επισκευή µηχανισµού βάσης καθίσµατος 4h 5h 6h _ 

11 Αντικατάσταση εµπρόσθιου υαλοπίνακα 2h 2h 3h _ 

12 Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων 2h 2h 3h _ 

13 Επισκευή αρθρώσεων θυρών 2h 2h 2h _ 
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14 Αντικατάσταση µηχανισµών ανύψωσης παραθύρων 3h 3h 4h _ 

15 Αντικατάσταση µηχανισµού ασφάλισης θυρών 3h 3h 5h _ 

16 Τσιµούχες στεγανοποίηση 1h 1h 1h _ 

 

 

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΟΜΑ∆ΕΣ 2, 6, 8, 9, 11 OXHMATA ΦΟΡΤΗΓΑ Κ.Λ.Π ∆ΙΚΥΚΛΑ 

Επισκευή εξαγωγής καυσαερίων 
≤3,5tn ≤5tn >5tn  

1 Αλλαγή καζανάκι εξάτµισης 5h 5h 7h _ 

2 Αλλαγή σπιράλ εξάτµισης 2h 3h 4h _ 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α 4 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OXHMATA ΦΟΡΤΗΓΑ Κ.Λ.Π ∆ΙΚΥΚΛΑ 

Εργασίες Φανοποιίας - βαφής 
≤3,5tn ≤5tn >5tn  

1 Αντικατάσταση καθρέπτη µε µπράτσο ½ h ½ h ½ h _ 

2 Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας 1h 1h 1h _ 

3 Αντικατάσταση καθίσµατος οδηγού 1h 1h 1h _ 

4 Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ επιβατηγού 1h _ _ _ 

5 Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ φορτηγού _ 2h 2h _ 

6 Αλλαγή παρµπρίζ µηχανήµατος έργου _ _ _ _ 

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 ½ h ½ h _ 

12 Αλλαγή γρύλου τζαµιού 1h 1h 1 ½ h _ 

13 Βαφή φτερών αυτοκινήτου 4h 4h 5h _ 

14 Βαφή πόρτας φορτηγού 3h 3h 4h _ 

15 Επισκευή κλειδαριάς 1h 1h 1 ½ h _ 

16 Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσµατος 3h 3h 4h _ 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

Επισκευή Οργάνων τροφοδοσίας 
οχήµατος 

1 Επισκευή αντλιών µπεκ 4h 

2 Έλεγχος καυσαερίων 1h 

3 Έλεγχος τροφοδοσίας 2h 
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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 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΟΜΑ∆ΕΣ 2, 6, 8, 9, 11 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

 ∆ΙΚΥΚΛΑ 

Επισκευή ηλεκτρικών µερών   

1 Γενική επισκευή µίζας 4h 1h 

2 Αλλαγή µίζας 2h ½ h 

3 Γενική επισκευή και έλεγχος δυναµό – αυτοµάτου 4h 1h 

4 Αλλαγή δυναµό 2h ½ h 

5 Έλεγχος και επισκευή φωτισµού 3h 1h 

6 Αλλαγή φαναριών 1h 1h 

7 Έλεγχος και επισκευή µίζας 4h 1h 

8 Έλεγχος και επισκευή δυναµό 4h 1h 

9 Αντικατάσταση εµπρός και πίσω φανών 2h ½ h 

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 0,05 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 ½ h 

21 Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν) 2h 1h 

22 Αντικατάσταση φανών 0,30 h _ 

23 Αλλαγή διακόπτη καλοριφέρ 2h _ 

24 Αντικατάσταση ψυγείου 3h _ 

25 Επισκευή καυστήρα 4h _ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β : (ΟΜΑΔΕΣ 2, 6, 8, 9, 11) 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου 1h 

2 Βαθµονόµηση ψηφιακού ταχογράφου 1h 

3 Αντικατάσταση ωρολόγιου ηλεκτρονικού ταχογράφου ½ h 

4 Επισκευή ψηφιακού ταχογράφου ½ h 

5 Επισκευή χιλιοµετρητή ½ h 

6 Αντικατάσταση µπαταρίας VDO ½ h 

7 Σφράγισµα – πιστοποιητικό ταχογράφου 1h 

8 Έλεγχος ταχύτητας & οδοµέτρου ψηφιακού ταχογράφου µε HTC ½ h 

9 Εργασία επισκευής πόρτας (συρτάρι) ταχογράφου ½ h 

10 Έλεγχος καλωδίωσης ψηφιακού ταχογράφου ½ h 

11 Επισκευή συστήµατος καταγραφής ταχύτητος (βελόνη) ½ h 

12 Εργασία αντικατάστασης καλωδίωσης ½ h 

13 Εργασία αντικατάστασης πλακέτας Ηλεκτρονικού ταχογράφου ½ h 

14 Έλεγχος δότη ταχογράφου Kitas ½ h 

15 Εργασία αντικατάστασης πρόσοψης (καπάκι) ταχογράφου ½ h 

16 Εργασία αντικατάστασης ακίδων εγγραφής ½ h 

17 Εργασία αντικατάστασης δότη ταχογράφου ½ h 

18 Επισκευή συστήµατος αυτόµατου χρόνων εργασίας ½ h 

 

 

 

ΟΜΑΔΕΣ 8 & 11. : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΑΡΩΘΡΩΝ 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

< 100 hp ≥ 100 hp 

1. Συντήρηση και επισκευή κινητήρα 

1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 4 6 

2 Εφαρµογή κουζινέτων 2 4 

3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 4 5 

4 Πλάνισµα καπακιού 4 5 

5 Πλάνισµα κορµού κινητήρα 4 5 

6 Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών και εφαρµογή πείρων 2 3 



32 

 

7 Αντικατάσταση χιτωνίων 3 4 

8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρµογή 2 3 

9 Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου και εφαρµογή 2 3 

10 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 2 3 

11 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 2 3 

12 Φλάντζες τσιµούχες 2 3 

13 Ελατήρια 2 3 

14 Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων 2 3 

15 Ρύθµιση βαλβίδων 2 3 

16 Αλλαγή αντλία νερού 2 3 

17 Έλεγχος – επισκευή αντλίας καυσίµου 4 5 

18 Καθαρισµός ακροφύσιων ψεκασµού 3 4 

19 Επισκευή υπερσυµπιεστή 5 6 

20 Αλλαγή φίλτρων λαδιού, αέρα, πετρελαίου ή βενζίνης 1 1 

21 Έλεγχος καυσαερίων 2 3 

22 Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση 3 4 

23 Επισκευή ψυγείου 5 6 

24 Αλλαγή ιµάντα 1 1 

25 Αντικατάσταση κολλάρου νερού 1 1 

26 Εξαγωγή θερµοστατών και αλλαγή αυτών 1 1 

27 Αποσυναρµολόγηση– συναρµολόγηση, βαφή κινητήρα σαρώθρων 3 4 

28 Επισκευή ψυγείου σαρώθρων 2 3 

29 Γενικό service (τακτικος ελεγχος) σαρώθρων 3 3 

30 Γενικό service (ελεγχος εξαµήνου) σαρώθρων 3 3 

31 Γενικό service (ετησιος ελεγχος) σαρώθρων 4 4 

32 SERVICE πετρελαιοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή 
φίλτρων (λαδιού, αέρα, πετρελαίου, καµπίνας, τιµονιού), έλεγχος 

βαλβολινών σασµάν-διαφορικό, έλεγχος εµπρόσθιου συστήµατος, 
έλεγχος ιµάντων 

3 3 

33 SERVICE βενζινοκινητήρων-φυσ. αεριου: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, 

αλλαγή φίλτρων (λαδιού, αέρα, βενζίνης, καµπίνας, τιµονιού), 

έλεγχος βαλβολινών σασµάν-διαφορ. έλεγχος εµπρόσθιου 

συστήµατος, έλεγχος ιµάντων 

3 3 

2. Συντήρηση και επισκευή κιβωτίου ταχυτήτων 

1 Αλλαγή φουρκέτες 4 4 

2 Αλλαγή συγρονιζέ 4 4 

3 Αλλαγή ρουλεµάν 4 4 

4 Αλλαγή γραναζιών 4 4 
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5 Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεµάν, γραναζιών 15 15 

6 Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) 8 12 

7 Φλάντζες τσιµούχες 5 6 

8 Πρωτεύων άξονας κοµπλέ 5 5 

9 ∆ευτερεύων άξονας κοµπλέ 5 5 

10 Πρωτεύων- ∆ευτερεύων – Ενδιάµεσος άξονας 10 10 

11 Σταυροί ταχυτήτων 7 11 

12 Σταθερά ταχυτήτων 4 4 

13 Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων 4 4 

3. Συντήρηση και επισκευή συμπλέκτη 

1 επισκευή άνω τρόµπας συµπλέκτη 3 4 

2 επισκευή κάτω τρόµπας συµπλέκτη 3 4 

3 αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεµάν 7 9 

4 Αντικατάσταση ζεύγους φερµουίτ 4 4 

5 επισκευή δίσκου 3 4 

6 επισκευή πλατώ 3 5 

7 Αλλαγή φυσούνας 4 5 

8 αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεµάν σαρωθρου 4 5 

4. Συντήρηση και επισκευή διαφορικού 

1 επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεµάν 10 15 

2 επισκευή – αντικατάσταση µειωτήρων – ηµιαξονίων 6 8 

3 φλάντζες τσιµούχες 4 5 

4 Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεµάν 

σαρωθρ. 

4 5 

5. Συντήρηση και επισκευή εμπρόσθιου συστήματος 

1 ακραξόνιο 3 3 

2 πείρος ακραξονίου 3 3 

3 ρουλεµάν πείρων ακραξονίων 3 3 

4 ακραξόνιο–πείρος ακραξονίου–ρουλεµάν πείρων ακραξον. 6 8 

5 ρουλεµάν – τσιµούχες µουαγιέ,ροδέλες, ροδέλες 

µεταλλικ. 

4 6 

6 γλύστρες – κουζινέτα 8 8 

7 τάπες πειροδακτυλίων - - 

8 γρασσαδοράκια - - 

9 αλλαγή ακρόµπαρα µικρής – µεγάλης µπάρας 4 6 

10 έλεγχος – επισκευή µηχανισµού διεύθυνσης 4 6 
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(µηχανικός) 

11 έλεγχος–επισκευή υδραυλικής αντλίας τιµονιού 6 8 

12 έλεγχος–επισκευή υδραυλικού ατέρµονα τιµονιού 7 10 

13 αντικατάσταση αντλίας τιµονιού 4 5 

14 έλεγχος – αλλαγή µαρκούτσια πιέσεως 4 4 

15 αλλαγή ακραξώνιου 3 3 

16 έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιµονιού σαρωθρου 4 5 

6. Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πέδησης 

1 έλεγχος δικτύου αέρος 1 1 

2 έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 1 1 

3 επισκευή κεντρικής βαλβίδας 3 3 

4 επισκευή ξηραντήρα 3 4 

5 Επισκευή δαγκάνας 4 5 

6 µέτρηση συστήµατος αέρος και πέδησης 4 4 

7 έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών 2 3 

8 έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 3 4 

9 έλεγχος – τορνίρισµα ταµπούρων 2 4 

10 έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερµουίτ εµπρόσθιων 4 5 

11 έλεγχος -αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών 4 5 

12 λίπανση – αντικατάσταση ενός ρουλεµάν 2 3 

13 τσιµούχες – δαχτυλίδια 2 3 

14 Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων 3 4 

15 Αντικατάσταση τακάκια εµπρόσθιων τροχών 2 3 

16 Αλλαγή δύο ταµπούρων 3 5 

17 Αλλαγή 4 ελατηρίων 3 4 

18 έλεγχος δικτύου αέρος σαρωθρων 1 2 

19 έλεγχος κεντρικής βαλβίδας σαρωθρων 1 2 

20 Γενικό service συστηµατος πεδησης (τακτικος ελεγχος) 2 3 

21 Γενικό service συστηµατος πεδησης (ελεγχος εξαµήνου) 2 3 

22 Γενικό service συστηµατος πεδησης (ετησιος ελεγχος) 2 3 

7. Συντήρηση και επισκευή αεροσυμπιεστών 

1 στρόφαλος, ρουλεµάν, ελατήρια, κόφλερ (σετ), δακτυλίδια, µπιέλες, 
σετ 

5 6 

2 αντικατάσταση σκάστρα κόφλερ 4 5 

3 σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής 2 3 
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4 σετ ελατήρια κόφλερ - - 

5 βαλβίδα κόφλερ 2 3 

6 χιτώνιο κόφλερ 2 2 

7 φίλτρα 1 1 

8 αλλαγή στροφάλου σαρωθρων 3 4 

9 αλλαγή µπιελών σαρωθρων 2 3 

8. Συντήρηση και επισκευή αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών) 

1 αλλαγή αµορτισέρ 3 4 

2 αλλαγή επισκευή σούστες 2 2 

3 αλλαγή µπρακέτα 4 5 

4 αλλαγή σινεµπλόκ 3 4 

5 αλλαγή κόντρες κλπ. 4 6 

9. Συντήρηση και επισκευή συστήματος εξαγωγης καυσαεριων 

1 Αλλαγη καζανακι εξατµισης 5 7 

2 Αλλαγη σπιραλ εξατµισης 3 4 

10. Συντήρηση και επισκευή καμπίνας οχήματος 

1 αντικατάσταση αµορτισέρ κουβουκλίου 3 4 

2 αντικατάσταση µπουκάλας ανύψωσης 2 3 

3 έλεγχος–επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας 1 1 

4 επισκευή συστήµατος άρθρωσης καµπίνας στο σασί 5 6 

5 επισκευή καθισµάτων αέρος 3 4 

6 επισκευή µηχανισµού βάσης καθίσµατος 5 6 

7 επισκευή αρθρώσεων θυρών 2 2 

8 Αντικατάσταση ταπετσαρίας καθισµατος οδηγου 2 2 

9 Κατασκευή ταπετσαρίας καθισµατος 4 4 

10 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καµπίνας 2 2 

11 αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω µέρους 

καµπίνας 

2 2 

12 αντικατάσταση πατώµατος καµπίνας 2 2 

13 αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας, κατά 

περίπτωση 
5 7 

14 Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας 2 2 

15 Αντικατάσταση µηχανισµού ανύψωσης τζαµιού παραθυρ. 2 2 

16 αντικατάσταση µηχανισµού ασφάλισης θυρας 2 2 
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17 Επισκευή κλειδαριάς 2 2 

18 Αλλαγή σε λάστιχο παρµπρίζ 1 2 

19 Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ οχηµατων 2 3 

20 Αλλαγη τσιµούχες στεγανοποίηση θυρων 1 1 

21 Αντικατάσταση καθρέπτη µε µπράτσο 1/2 1/2 

22 Καθαρισµός καµπίνας, καθίσµατα, ταπετσαρίες, πλαστ. 

µέρη 

1 2 

11. Συντήρηση και επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας 

1 Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου 1 1 

2 Βαθµονόµηση ψηφιακού ταχογράφου 1 1 

3 Αντικατάσταση ωρολόγιου ηλεκτρονικού ταχογράφου 1 1 

4 Επισκευή ψηφιακού ταχογράφου 1 1 

5 Επισκευή χιλιοµετρητή 1 1 

6 Αντικατάσταση µπαταρίας VDO 1 1 

7 Σφραγισµα - πιστοποιητικο ταχογράφου 1 1 

8 Ελεγχος ταχυτητας & οδοµετρου ψηφ.ταχογραφου µε ΗTC 1 1 

9 Εργασια επισκευης πορτας (συρταρι) ταχογράφου 1 1 

10 Ελεγχος καλωδιωσης ψηφιακού ταχογράφου 1 1 

11 Επισκευή συστηµατος καταγραφης ταχυτητας (βελονη) 1 1 

12 Εργασια αντικαταστασης καλωδιωσης 1 1 

13 Εργασια αντικαταστασης πλακετας ηλεκτρ. ταχογράφου 1 1 

14 Ελεγχος δοτη ταχογράφου Kitas 1 1 

15 Εργασια αντικαταστασης προσοψης (καπακι) ταχογράφου 1 1 

16 Εργασια αντικαταστασης ακιδων εγγραφης 1 1 

17 Εργασια αντικαταστασης δοτη ταχογράφου 1 1 

18 Επισκευη συστηµατος αυτοµατου χρονων εργασιας 1 1 

12. Διάφορες Εργασίες 

1 Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης 1/2 

2 Πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψ. µηχανηµατών 

τυπου Α ή ΑΑ (ΦΕΚ 1186/2003) 

2 1/2 

3 Πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψ. µηχανηµατών τυπου Β (ΦΕΚ 

1186/2003)  

2 
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4 Επισκευή µηχανικών µερών ανύψωσης και εκσκαφής 

µηχανουργικού µηχανήµατος 
2 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3. : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - απορριμματοφόρων, ημιρυμουλκούμενων, φορτηγών 

ανατρεπόμενων άνω των 3,5Tn με γερανό ανύψωσης ή με ράμπα, βυτιοφόρα, γαντζοφόρα, 

καλαθοφόρα, και φορτηγά πλυντήρια κάδων 

                     

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h) 

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

υπερκατασκευών των οχημάτων του Δ. Ηρακλείου. 

1. Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών 

1 Αλλαγή box κολώνας container 18 

2 Αλλαγή αεροφουσκας 18 

3 Αλλαγή ακρόµπαρου 1 

4 Αλλαγή άκρου εµβόλου ανυψωτ. 2 

5 Αλλαγή άκρου εµβόλου µαχαιριού 7 

6 Αλλαγή άκρου εµβόλου πόρτας 4 

7 Αλλαγή άκρου εµβόλου φορείου 7 

8 Αλλαγή άκρου λεβιε 3 

9 Αλλαγή αµορτισέρ 4 

10 Αλλαγή αναπνευστήρα (ταπα) 1 

11 Αλλαγή αναστολέα σώµατος 5 

12 Αλλαγή ανέµης 2 

13 Αλλαγή αντλίας νερού 7 

14 Αλλαγή ανυψωτικού µηχανισµού 15 

15 Αλλαγή άξονα ραουλoυ 7 

16 Αλλαγή άξονα 8 

17 Αλλαγή άξονα αντλίας 7 

18 Αλλαγή άξονα ανυψωτ. Μηχανισµ. 6 

19 Αλλαγή άξονα κινήσεως σασµάν 3 
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20 Αλλαγή άξονα κινητήρα 7 

21 Αλλαγή άξονα µετάδοσης κίνησης 5 

22 Αλλαγή άξονα στήριξης ανατροπή 5 

23 Αλλαγή άρθρωσης Μαχαιριού 11 

24 Αλλαγή άρθρωσης Πόρτας Container 15 

25 Αλλαγή άρθρωσης Προωθητήρα 38 

26 Αλλαγή άρθρωσης Ράουλου Σταθερ/σης amplirol 20 

27 Αλλαγή άρθρωσης Φορείου 30 

28 Αλλαγή άρθρωσης εµπρ. Καβαλετου 8 

29 Αλλαγή άρθρωσης µπράτσου ανυψ. 4 

30 Αλλαγή άρθρωσης πόρτας 7 

31 Αλλαγή άρθρωσης πόρτας container 25 

32 Αλλαγή άρθρωσης πρέσας 8 

33 Αλλαγή άρθρωσης ράουλου container 13 

34 Αλλαγή άρθρωσης σώµατος 9 

35 Αλλαγή άρθρωσης τροχού container 5 

36 Αλλαγή ασφάλειας βραχυκ. Σµα 25 

37 Αλλαγή ασφάλειας γάντζου amplirol 5 

38 Αλλαγή ασφάλειας συγκρ. contain 18 

39 Αλλαγή ατέρµονα ανυψ. µηχ. 18 

40 Αλλαγή βάκτρου εµβόλου 3 

41 Αλλαγή βαλβίδας 3 

42 Αλλαγή βάνας 1 

43 Αλλαγή βάνας τριοδης 1 

44 Αλλαγή βάσεων εξάτµισης 3 

45 Αλλαγή βάσεων κινητήρα 3 

46 Αλλαγή βάσεων µπάρας ανυψωτικού 3 

47 Αλλαγή βάσεων σκελετού 6 

48 Αλλαγή βάσεων σώµατος 6 

49 Αλλαγή βάσεων τροχών container 15 

50 Αλλαγή βάσεως στήριξης πόρτας 11 

51 Αλλαγή βάσης αντλίας 22 

52 Αλλαγή βάσης βαρέλας ραουλοφ. 20 

53 Αλλαγή βάσης ελατ. σωµ.πρεσσας 13 

54 Αλλαγή βάσης εµβόλου πόρτας 7 

55 Αλλαγή βάσης µοτερ 9 

56 Αλλαγή βάσης ράουλου σταθερ/σης Amplirol 25 

57 Αλλαγή βάσης σκαλοπατιού 4 

58 Αλλαγή βάσης στοπ ανυψ. µηχαν. 1 

59 Αλλαγή βάσης υδραυλικού κινητήρα 11 
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60 Αλλαγή βάσης χειριστηρίου 4 

61 Αλλαγή βραχίονα ανυψ. µηχαν. 4 

62 Αλλαγή βραχίονα ελξης container 7 

63 Αλλαγή γαντζου ασφαλ. πόρτας 5 

64 Αλλαγή γαντζου ασφαλισης amplirol 8 

65 Αλλαγή γάντζου ελξης container 7 

66 Αλλαγή γάντζου πόρτας 7 

67 Αλλαγή γλίστρας norba 4 

68 Αλλαγή γλίστρας ανυψ. µηχαν. 2 

69 Αλλαγή γλίστρας προωθητήρα 5 

70 Αλλαγή γραναζιού 6 

71 Αλλαγή γραναζιού µίζας 8 

72 Αλλαγή γωνίας τυµπάνου 6 

73 Αλλαγή δείκτη ελαίου 2 

74 Αλλαγή δέλτα 8 

75 Αλλαγή διακόπτη 2 

76 Αλλαγή διακόπτη χειρισµού συµπ. 1 

77 Αλλαγή ελάσµατος φωτοκύτταρου 4 

78 Αλλαγή ελαστ. παρεµβ. πόρτας σµα 8 

79 Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιεσ. Με ακρα 4 

80 Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιεσ.γαντζου 2 

81 Αλλαγή ελαστικού ανυψωτικού 2 

82 Αλλαγή ελαστικού εισαγωγής 2 

83 Αλλαγή ελαστικού ποδιάς 1 

84 Αλλαγή ελαστικού πόρτας 2 

85 Αλλαγή ελαστικού στεγανοποίησης 3 

86 Αλλαγή ελατηρίου έλξεως 0 

87 Αλλαγή ελατηρίου σώµατος 1 

88 Αλλαγή ελατηρίου τζαβετας 3 

89 Αλλαγή ελατηρίου χειριστηρίου 1 

90 Αλλαγή εµβολoυ υδραυλ.αντλίας 4 

91 Αλλαγή εµβόλου αέρα 1 

92 Αλλαγή εµβόλου ανυψωτικού 4 

93 Αλλαγή εµβόλου βαλβίδας 4 

94 Αλλαγή εµβόλου γάντζου 4 

95 Αλλαγή εµβόλου κτενιού 4 

96 Αλλαγή εµβόλου µαχαιριού 11 

97 Αλλαγή εµβόλου ποδαρικών 18 

98 Αλλαγή εµβόλου πόρτας 4 

99 Αλλαγή εµβόλου πόρτας ηµιρυµ/νου 18 
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100 Αλλαγή εµβόλου προωθητήρα 13 

101 Αλλαγή εµβόλου συρ.πόρτας ηµιρυµ/νου 13 

102 Αλλαγή εµβόλου τηλεσκοπικού 14 

103 Αλλαγή εµβόλου φορείου 14 

104 Αλλαγή εµβόλου φορείου συµπιεστή 80 

105 Αλλαγή εµβόλου χειριστηρίου 1 

106 Αλλαγή εµπρ. µέρους σκελετού 14 

107 Αλλαγή εµπρόσθιας µπάρας 13 

108 Αλλαγή επαγωγικού (φωτοκυτταρο.) 3 

109 Αλλαγή επαφής 2 

110 Αλλαγή ερταλον κουζινετου 1 

111 Αλλαγή ζύγι 2 

112 Αλλαγή ηλεκτρ. Βαλβ. Ψεκ. Ύδατος 1 

113 Αλλαγή ηλεκτρ. Συστηµ. Ανυψωτ. 7 

114 Αλλαγή ηλεκτροβαλβιδας 2 

115 Αλλαγή θερµικού ηλεκτρ. Κυκλ. 2 

116 Αλλαγή θηλείας container 10 

117 Αλλαγή καδένας 25 

118 Αλλαγή καλωδιώσεως 6 

119 Αλλαγή κάµερας 2 

120 Αλλαγή κανόνα χειριστηρίου 3 

121 Αλλαγή κανονιού 5 

122 Αλλαγή καρδιάς αντλίας 8 

123 Αλλαγή καρέ άξονα 1 

124 Αλλαγή κατανεµητή 1 

125 Αλλαγή κεντρ. Ράουλου τυµπάνου 6 

126 Αλλαγή κενρε. Τµηµ. Προωθητήρα 24 

127 Αλλαγή κεντρικων δοκων σώµατος 13 

128 Αλλαγή κεφαλής πλυστικού 13 

129 Αλλαγή κεφαλής τερµατ. διακόπτη 2 

130 Αλλαγή κιτ οπισθ. παρακ. 3 

131 Αλλαγή κιτ χειριστηρίου 1 

132 Αλλαγή κολώνας τζαβεττας 25 

133 Αλλαγή κολώνων container 55 

134 Αλλαγή κολώνων οροφής 24 

135 Αλλαγή κολώνων πατώµατος 14 

136 Αλλαγή κολώνων σώµατος 20 

137 Αλλαγή κοµπλερ 14 

138 Αλλαγή κοµπλερ τροχών µειωτήρα 6 

139 Αλλαγή κουζινετου 5 
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140 Αλλαγή κοχυλιού 15 

141 Αλλαγή κρεµάστρας ανυψωτικού 15 

142 Αλλαγή κρεµάστρας ηµιρυµ/νου 6 

143 Αλλαγή κρεµάστρας µε γλιστρες 1 

144 Αλλαγή κρουπον 1 

145 Αλλαγή κτενιού 5 

146 Αλλαγή λαδιού 0 

147 Αλλαγή λαδιού υδρ.κυκλωµατος 8 

148 Αλλαγή λαµαρίνας λάστιχου 11 

149 Αλλαγή λασπωτήρα 2 

150 Αλλαγή λάστιχου εισαγωγης 3 

151 Αλλαγή λάστιχου µπάρας ανυψωτικού 2 

152 Αλλαγή λάστιχου σκελετού 1 

153 Αλλαγή λεβιέ χειριστηρίου 1 

154 Αλλαγή µαχαιριού πρέσας 24 

155 Αλλαγή µειωτή 15 

156 Αλλαγή µερών τυµπάνου 38 

157 Αλλαγή µεταλλάκτη 4 

158 Αλλαγή µίζας 3 

159 Αλλαγή µισού ετσ 24 

160 Αλλαγή µισού τυµπάνου 40 

161 Αλλαγή µόνιτορ 1 

162 Αλλαγή µπάρας ανυψωτικού 4 

163 Αλλαγή µπάρας εµβ. Ράουλου - Σταθερ/σης amplirol 13 

164 Αλλαγή µπάρας σουστών 13 

165 Αλλαγή µπάρας τιµονιού 13 

166 Αλλαγή µπουτον 0 

167 Αλλαγή µπουτον ηλεκτρ. χειρισµού 1 

168 Αλλαγή µπουτονιέρας 3 

169 Αλλαγή µπράτσου ανυψ. µηχ. 4 

170 Αλλαγή ντίζας κλίσεως ανυψωτ. 2 

171 Αλλαγή ντίζας τηλεχειρισµού 2 

172 Αλλαγή ξύστρας φορείου 10 

173 Αλλαγή οδηγών προωθητήρα 11 

174 Αλλαγή οδηγών πατώµατος 45 

175 Αλλαγή όλων των φίλτρων 13 

176 Αλλαγή ορθοστάτη προωθητ. 10 

177 Αλλαγή ουρανού container 55 

178 Αλλαγή ουρανού πρέσας 38 

179 Αλλαγή πατώµατος container 55 
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180 Αλλαγή πατώµατος πρέσας 55 

181 Αλλαγή πελµάτων ανυψωτικού 4 

182 Αλλαγή πετάλου φωτοκύτταρου 7 

183 Αλλαγή πηνίου 1 

184 Αλλαγή πι καδένας 23 

185 Αλλαγή πι οδηγών προωθητήρα 14 

186 Αλλαγή πι ολίσθησης γλίστρας 5 

187 Αλλαγή πιεζοστατη 4 

188 Αλλαγή πίνακα container 12 

189 Αλλαγή πιστολιου 3 

190 Αλλαγή πλαϊνού σκάφης 18 

191 Αλλαγή πλαϊνού τραβέρσας 17 

192 Αλλαγή πλαϊνών καπακ. εµβ. πορτ. 7 

193 Αλλαγή πλαϊνών σώµατος 45 

194 Αλλαγή πλακάκιου αντλίας 3 

195 Αλλαγή πλακέτας 2 

196 Αλλαγή πλάτης φορείου 18 

197 Αλλαγή πλατω 14 

198 Αλλαγή ποδαρικού 15 

199 Αλλαγή ποδιάς 7 

200 Αλλαγή πορτάκι 5 

201 Αλλαγή πορτάκι container 8 

202 Αλλαγή πορτάκι container σµα 8 

203 Αλλαγή πορτάκι φορτ. πρεσσας 9 

204 Αλλαγή πόρτας 28 

205 Αλλαγή πόρτας container 13 

206 Αλλαγή πριζας 4 

207 Αλλαγή προβολεα 1 

208 Αλλαγή προεκτ.σε γαντζ.µπρατσ. 3 

209 Αλλαγή προωθητήρα 24 

210 Αλλαγή πύρου 1 

211 Αλλαγή πύρου εµβ.ράουλου σµα 1 

212 Αλλαγή πύρου ραουλ. κυλ. φορ. 2 

213 Αλλαγή πύρων συ Container 8 

214 Αλλαγή ράουλου 5 

215 Αλλαγή ράουλου container 15 

216 Αλλαγή ράουλου κυλ. φορείου σµα 16 

217 Αλλαγή ράουλου παλάντζας 7 

218 Αλλαγή ραουλοφωλιας 7 

219 Αλλαγή ραουλων κυλ. φορείου σµα 20 
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220 Αλλαγή ρεγουλατορου αµπραγιαζ 2 

221 Αλλαγή ρεγουλατορου µπρατσου 7 

222 Αλλαγή ρελε 0 

223 Αλλαγή ρουλεµ. & γραναζ. µειωτη 32 

224 Αλλαγή ρουλεµάν & στεγαν. Τροχ. 5 

225 Αλλαγή ρουλεµάν άκρου εµβ. φορ. 5 

226 Αλλαγή ρουλεµάν ανυψωτικού 1 

227 Αλλαγή ρουλεµάν καβαλέτου 11 

228 Αλλαγή ρουλεµάν µαχαιριού 5 

229 Αλλαγή ρουλεµάν πλατω 8 

230 Αλλαγή ρουλεµάν πόρτας ηµιρυµ. 6 

231 Αλλαγή ρουλεµάν πρέσας 12 

232 Αλλαγή ρουλεµάν ράουλου 3 

233 Αλλαγή ρυθµιστή 6 

234 Αλλαγή σασµάν 11 

235 Αλλαγή σιδηροσωληνα 1 

236 Αλλαγή σκαλοπατιού 5 

237 Αλλαγή σκάφης µύλου 7 

238 Αλλαγή σκάφης πρέσας 14 

239 Αλλαγή σκελετού 18 

240 Αλλαγή σταυρού 1 

241 Αλλαγή στεγανών 4 

242 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Ανυψωτ. Container 4 

243 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Ανυψωτ. 1 

244 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Ασφαλισης Container 8 

245 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Γαντζου Amplirol 5 

246 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Κτενιου 1 

247 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Μαχαιρ. 3 

248 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Πόρτας 1 

249 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Προωθ. 7 

250 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Συγκρ. Container 4 

251 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Τηλ. Ηµιρυµ/νου 15 

252 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Φορείου 3 

253 Αλλαγή στεγανών εµβολ. γαντζου 1 

254 Αλλαγή στεγανών υδρ. εµβ. πόρτας 7 

255 Αλλαγή στεγανών υδραυλ. Κινητ. 11 

256 Αλλαγή στεγανών χειρ.φορτ.-εκφ 4 

257 Αλλαγή στεφανης κυλισ. τυµπανου 46 

258 Αλλαγή στοιχειου φιλτρου εισαγ. 0 

259 Αλλαγή στοπ σουστας 5 
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260 Αλλαγή συρµατοσχοινου 9 

261 Αλλαγή συροµ. πόρτας ηµιρυµ/νου 24 

262 Αλλαγή συστ. Γαντζου ασφαλισης Container 15 

263 Αλλαγή συστ. ελεγχου συµπιεστη 80 

264 Αλλαγή σωλήνα πολυαµιδιου 0 

265 Αλλαγή σώµατος 65 

266 Αλλαγή τακάκι γλίστρας προωθητ. 4 

267 Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου 4 

268 Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου Ηµιρυµ/νου 4 

269 Αλλαγή τάκου βαλβίδας 5 

270 Αλλαγή ταχυσυνδεσµων 1 

271 Αλλαγή τερµατικού διακόπτη 5 

272 Αλλαγή τζαβεττας 14 

273 Αλλαγή τµηµ. Καθρέπτη σκελετού 25 

274 Αλλαγή τµηµ. Οροφής 21 

275 Αλλαγή τµηµ. Τραβέρσας σώµατος 38 

276 Αλλαγή τµήµατος πόρτας 24 

277 Αλλαγή τµήµατος σκάφης 16 

278 Αλλαγή τµήµατος σώµατος 35 

279 Αλλαγή τµήµατος ψευδοπλ. 17 

280 Αλλαγή τούµπο εµβόλου 11 

281 Αλλαγή τρoχού container 5 

282 Αλλαγή τραβέρσας πόρτας 7 

283 Αλλαγή τραβέρσας σκάφης 12 

284 Αλλαγή τραβέρσας σώµατος container 20 

285 Αλλαγή τσιµούχας στεγ.ρουλ. 1 

286 Αλλαγή τσιµουχών ράουλου 1 

287 Αλλαγή τυµπάνου 28 

288 Αλλαγή υδρ.Ηλεκτροβαλβιδας 5 

289 Αλλαγή υδρ.Κυκλ.ποδαρικων 4 

290 Αλλαγή υδρ.Κυκλώµατος αντλίας 15 

291 Αλλαγή υδραυλικής αντλίας 11 

292 Αλλαγή υδραυλικού κινητήρα 14 

293 Αλλαγή φανού 0 

294 Αλλαγή φάρου 1 

295 Αλλαγή φίλτρου 1 

296 Αλλαγή φίλτρου norba 2 

297 Αλλαγή φίλτρου επιστρ. Σµα 5 

298 Αλλαγή φις 3 

299 Αλλαγή φλάντζας 1 
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300 Αλλαγή φορείου 35 

301 Αλλαγή φτερού 3 

302 Αλλαγή φύλλου αλουµινιου 9 

303 Αλλαγή φυσσουνακι αέρος 3 

304 Αλλαγή χειριστηρίου 8 

305 Αλλαγή χερούλι εργατών 1 

306 Αλλαγή χωνιού 1 

307 Αλλαγή ψευδοπλαισιου 45 

308 Αλλαγή ψυκτροθηκης 1 

309 Αποσυν.-επαν. Ηλεκτ. Κιν. Πρεσσας 65 

310 Αποσυνδ.-επαν. Αναστολεα ελατ. 1 

311 Αποσυνδ.-επαν. Ανατρ. Κιβωτ. 4 

312 Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας 4 

313 Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας πλυστικ 4 

314 Αποσυνδ.-επαν. Ανυψωτ. Μηχαν. 11 

315 Αποσυνδ.-επαν. Άξονα ανυψωτ. 4 

316 Αποσυνδ.-επαν. Άξονα µεταδ. 5 

317 Αποσυνδ.-επαν. Βάσης ράουλου ελ 16 

318 Αποσυνδ.-επαν. Βραχίονα ανυψ. 4 

319 Αποσυνδ.-επαν. ∆ελτα 6 

320 Αποσυνδ.-επαν. ∆οχειου λαδιού 3 

321 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ανατρ. 8 

322 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ανυψ. Cont 8 

323 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ανυψ. Container 8 

324 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ανυψωτ. 3 

325 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ασφαλισης Container 13 

326 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Βελονιου 8 

327 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Γαντζου 2 

328 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ.Γαντζου Amplirol 8 

329 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Κτενιου 1 

330 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ.Μαχαιριού 5 

331 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ.Περιστρ. 4 

332 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Πόρτας 6 

333 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Προωθ. 12 

334 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ράουλου Σταθερ/σης amplirol 8 

335 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Συγκ. Container 13 

336 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Τηλ. Ηµιρυµ/νου 14 

337 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ.Φορείου 7 

338 Αποσυνδ.-επαν. Ηλεκτρ. µοτερ 2 

339 Αποσυνδ.-επαν. Καβαλετου 7 
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340 Αποσυνδ.-επαν. Κρεµάστρας 6 

341 Αποσυνδ.-επαν. Μαχαιριού 23 

342 Αποσυνδ.-επαν. Μειωτη 11 

343 Αποσυνδ.-επαν. Μπράτσου ανυψ. 5 

344 Αποσυνδ.-επαν. Παλάντζας 7 

345 Αποσυνδ.-επαν. Πεντάλ 5 

346 Αποσυνδ.-επαν. Πετάλου 11 

347 Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας 20 

348 Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας κιβωταµ. 9 

349 Αποσυνδ.-επαν. Πρέσας σµα 55 

350 Αποσυνδ.-επαν. Προωθητήρα 18 

351 Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου 8 

352 Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου παλαντζας 2 

353 Αποσυνδ.-επαν. Ραουλων φορείου 20 

354 Αποσυνδ.-επαν. Ρουλεµάν παλαντζας 6 

355 Αποσυνδ.-επαν. Σασµάν 6 

356 Αποσυνδ.-επαν. Σκελετού 14 

357 Αποσυνδ.-επαν. Τηλεχειρ/ριου 6 

358 Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ. Αντλίας 11 

359 Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ. κινητήρα 14 

360 Αποσυνδ.-επαν. Υπερκατασκευης 32 

361 Αποσυνδ.-επαν. Φορείου 26 

362 Αποσυνδ.-επαν. Φορείου συµπιεσ 38 

363 Αποσυνδ.-επαν. Χειριστηρίου 7 

364 Αποσυνδ.-µετατ. – επαν. Γαντζων 11 

365 Αποσύνδεση παλαιάς υπερκατασκ. 42 

366 Αποσύνδεση πλυστικού 14 

367 Βαφή container 80 

368 Βαφή απορ/ρου 55 

369 Βαφή πόρτας 8 

370 Βαφή υπερκατασκευής 45 

371 Γενικό service κινητήρα hatz 3 

372 Έλεγχος & ρύθµιση φωτοκύτταρου 1 

373 Έλεγχος ανυψωτικού µηχανισµού 1 

374 Έλεγχος γάντζων ασφάλισης πόρτας 1 

375 Έλεγχος διαρροών 1 

376 Έλεγχος εµβολών πόρτας 1 

377 Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώµατος 1 

378 Έλεγχος κοµπρεσέρ 1 

379 Έλεγχος λειτουργ. συµπιεστή σµα 5 

380 Έλεγχος πιέσεων 2 
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381 Έλεγχος πιέσεων σµα 3 

382 Έλεγχος πιέσεως εµβολ. Γάντζου 1 

383 Έλεγχος ραουλων 3 

384 Έλεγχος σασµάν 3 

385 Έλεγχος υδραυλ. Αντλίας 1 

386 Έλεγχος υδραυλ. Κινητήρα 2 

387 Έλεγχος υδραυλ. Χειριστηρίου 2 

388 Έλεγχος υδραυλικός σ.µ.α. 10 

389 Έλεγχος ψευδοπλαισιου 10 

390 Ενίσχυση ανυψωτικού µηχανισµού 2 

391 Ενίσχυση αρθρώσεων πόρτας 5 

392 Ενίσχυση άρθρωσης εµβολ. πόρτας 4 

393 Ενίσχυση άρθρωσης εµβόλου προωθ. 5 

394 Ενίσχυση άρθρωσης εµβόλου φορείου 8 

395 Ενίσχυση βάσης ελατηρ. Σωµ. πρεσσας 2 

396 Ενίσχυση βάσης εµβόλου φορείου 8 

397 Ενίσχυση βάσης πύρου τυµπάνου 4 

398 Ενίσχυση βάσης στηριξης πόρτας 7 

399 Ενίσχυση βραχιόνων ανυψ. µηχαν. 4 

400 Ενίσχυση γέφυρας 8 

401 Ενίσχυση δέλτα 7 

402 Ενίσχυση δεξαµενής νερού 2 

403 Ενίσχυση εµπροσθ.γεφ.ψευδοπλ. 7 

404 Ενίσχυση εσωτερικού τυµπάνου 10 

405 Ενίσχυση κολώνας ανυψωτικού 10 

406 Ενίσχυση κολώνας σώµατος 10 

407 Ενίσχυση κολώνων πόρτας 6 

408 Ενίσχυση κοχυλιού 10 

409 Ενίσχυση κρεµάστρας ανυψωτικού 10 

410 Ενίσχυση µασίφ τυµπάνου 10 

411 Ενίσχυση µαχαιριού 10 

412 Ενίσχυση οδηγών προωθητήρα 10 

413 Ενίσχυση ορθοστάτη 10 

414 Ενίσχυση οροφής σωµατ. πρεσσας 15 

415 Ενίσχυση πατώµατος 20 

416 Ενίσχυση πετάλου 11 

417 Ενίσχυση πι καδένας 20 

418 Ενίσχυση πλαιν. Σκάφης πρέσας 11 

419 Ενίσχυση πλαϊνών σκάφης 9 

420 Ενίσχυση πλαισίου 20 
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421 Ενίσχυση πλάτης φορείου 40 

422 Ενίσχυση ποδιάς 2 

423 Ενίσχυση πόρτας 6 

424 Ενίσχυση προωθητήρα 15 

425 Ενίσχυση πυρρών συµπλέξης Container 15 

426 Ενίσχυση ραουλοφόρου βάσης 15 

427 Ενίσχυση ραουλοφωλιάς 10 

428 Ενίσχυση σασσι container 20 

429 Ενίσχυση σκάφης 15 

430 Ενίσχυση σώµατος πρέσας 26 

431 Ενίσχυση τζαβέτας 6 

432 Ενίσχυση τραβέρσας πόρτας 17 

433 Ενίσχυση τραβέρσας σκάφης 26 

434 Ενίσχυση τυµπάνου 30 

435 Ενίσχυση φορείου container 8 

436 Ενίσχυση φορείο 100 

437 Ενίσχυση φτερού 2 

438 Ενίσχυση φωλιάς γάντζου 4 

439 Ενίσχυση ψευδοπλαισίου 6 

440 Ενίσχυση ψευδοπλαισίου amplirol 35 

441 Ενίσχυση-ευθ/ση γάντζου amplirol 13 

442 Ενίσχυση-συγκολ.πλατης φορείου 34 

443 Επανατοποθέτηση πρέσας σµα 100 

444 Επιβράχυνση πλαισίου 46 

445 Επισκευή (τορνιρ.-γεµ) Αξον. ραουλων 7 

446 Επισκευή ανυψωτικού µηχανισµού 25 

447 Επισκευή άξονα µετάδοσης κίνησης 6 

448 Επισκευή άρθρωσης 9 

449 Επισκευή βάσεων τροχών container 15 

450 Επισκευή βάσης εµβόλου φορείου 11 

451 Επισκευή βάσης ράουλου έλξης 13 

452 Επισκευή βραχίονα συγκρ. container 17 

453 Επισκευή γάντζου έλξης cont. 45 

454 Επισκευή δελτα 4 

455 Επισκευή διαρροης εµβολ. µαχαιριού 5 

456 Επισκευή διαρροης λαστιχ. εισαγωγης 2 

457 Επισκευή διαρροων υδραυλ. Αντλίας 11 

458 Επισκευή διαρροων υδραυλ. Κυκλωµατος 11 

459 Επισκευή δισκου 6 

460 Επισκευή δοχειου λαδιού 3 
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461 Επισκευή εµβόλου ανυψ. 14 

462 Επισκευή εµβόλου ανυψ. Container 8 

463 Επισκευή εµβόλου ανυψωτικού 2 

464 Επισκευή εµβόλου ασφάλισης Container 11 

465 Επισκευή εµβόλου βελονιου 8 

466 Επισκευή εµβόλου γαντζου 7 

467 Επισκευή εµβόλου κουβουκλιου 8 

468 Επισκευή εµβόλου µαχαιριού 10 

469 Επισκευή εµβόλου περιστροφης 10 

470 Επισκευή εµβόλου πόρτας 7 

471 Επισκευή εµβόλου προωθητήρα 18 

472 Επισκευή εµβόλου ράουλου Σταθερ/σης amplirol 5 

473 Επισκευή εµβόλου φορείου 9 

474 Επισκευή εµβόλου χτενιου 4 

475 Επισκευή ηλεκτρικου κυκλωµατος 5 

476 Επισκευή θηλειας ελξης container 13 

477 Επισκευή κοντρας διαφορικου 3 

478 Επισκευή κυκλ. αυτ. λιπανσης 4 

479 Επισκευή µαχαιριού 38 

480 Επισκευή µπράτσων ανυψωτικού 8 

481 Επισκευή οδηγών γλιστρων 36 

482 Επισκευή οδηγών προσεγγισης Container 30 

483 Επισκευή ουρανου container 27 

484 Επισκευή πατώµατος 18 

485 Επισκευή πενταλ 11 

486 Επισκευή πλαισίου container 23 

487 Επισκευή ποδιάς 5 

488 Επισκευή πορτάκι (πανω) ηµιρυµ/νου 16 

489 Επισκευή πόρτας οχηµατος 25 

490 Επισκευή προωθητήρα 33 

491 Επισκευή ράουλου 5 

492 Επισκευή ραουλοφωλιας 7 

493 Επισκευή σασµάν 8 

494 Επισκευή σκαλοπατιού 3 

495 Επισκευή σκάφης υποδ. Απορ/των 7 

496 Επισκευή σκελετού 17 

497 Επισκευή στηρ. στεφ. κυλ. τυµπαν. 17 

498 Επισκευή συστ. Ασφαλ. Πόρτας 18 

499 Επισκευή συστ. Αυτοµ. Λιπανσης 13 

500 Επισκευή τηλεχειριστηριου 3 
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501 Επισκευή υδραυλικης αντλίας 8 

502 Επισκευή υδραυλικού κινητήρα 9 

503 Επισκευή υδραυλικού κυκλωµατος 6 

504 Επισκευή φορείου 23 

505 Επισκευή φορείου σµα 75 

506 Επισκευή χειριστηρίου 5 

507 Ευθυγρ/ση ανυψ.µηχαν. 14 

508 Ευθυγρ/ση άξονα ανυψωτικού 7 

509 Ευθυγρ/ση αρθρ.ασφαλ.πόρτας πρεσσας 13 

510 Ευθυγρ/ση αρθρ.εµβόλου ανυψ. 2 

511 Ευθυγρ/ση αρθρωσεων πόρτας πρεσσα 30 

512 Ευθυγρ/ση άρθρωσης σώµατος 8 

513 Ευθυγρ/ση ασφαλειων τζαβετα 5 

514 Ευθυγρ/ση βάσεων κινητήρα 2 

515 Ευθυγρ/ση βάσεων συγκρ. σουστων 8 

516 Ευθυγρ/ση βάσης πλατης φορείου 15 

517 Ευθυγρ/ση βάσης ράουλου σταθερ/σης Amplirol 15 

518 Ευθυγρ/ση βραχιονων ανυψωτικού 3 

519 Ευθυγρ/ση γαντζου ελξης cont. 14 

520 Ευθυγρ/ση γαντζου πρεσσας σµα 25 

521 Ευθυγρ/ση γαντζων πόρτας container 13 

522 Ευθυγρ/ση γωνιας τυµπανου 8 

523 Ευθυγρ/ση ελικωσεων τυµπανου 15 

524 Ευθυγρ/ση κρεµάστρας 2 

525 Ευθυγρ/ση µασιφ 8 

526 Ευθυγρ/ση µπράτσων ανυψωτικού 1 

527 Ευθυγρ/ση οδηγών µικρης πόρτας container 19 

528 Ευθυγρ/ση οδηγών προωθητήρα 11 

529 Ευθυγρ/ση πλαινού αψίδας 13 

530 Ευθυγρ/ση πλαισίου container 16 

531 Ευθυγρ/ση ποδιάς 2 

532 Ευθυγρ/ση πορτάκι (επανω) Ηµιρυµουλκουµενου 25 

533 Ευθυγρ/ση πόρτας 5 

534 Ευθυγρ/ση πόρτας container 18 

535 Ευθυγρ/ση πόρτας ανατροπής 3 

536 Ευθυγρ/ση πύρων σύµπλεξης Container 15 

537 Ευθυγρ/ση σασσι 16 

538 Ευθυγρ/ση σκαλοπατιού 1 

539 Ευθυγρ/ση σώµατος 45 

540 Ευθυγρ/ση φωλιάς γάντζου 5 

541 Ευθυγρ/ση χτενιου ανυψωτικού 6 
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542 Ευθυγρ/ση-ενισχ.βας.στηρ.αντλ 7 

543 Ευθυγρ/ση-ενισχ.γεφυρ.σασσι 7 

544 Ευθυγρ/ση-ενισχ.κεντρ.δοκ.σωµ. 23 

545 Ευθυγρ/ση-ενισχ.ραουλοφ.βάσεως 17 

546 Ευθυγρ/ση-ενισχ.ψευδ.& ραουλ 17 

547 Ευθυγρ/ση-ενίσχυση πλαινων 15 

548 Ευθυγρ/ση-τορνιρισµα στεφ.κυλ.τυµ 50 

549 Ηλεκτρολογικές εργασίες σµα 15 

550 Ηλεκτρολογική σύνδεση πόρτας 3 

551 Καθαρισµός βαλβίδων 3 

552 Καθαρισµός ραουλων φορείου σµα 23 

553 Λίπανση κινούµενων µερών 1 

554 Λίπανση πρέσας σµα 3 

555 Μετατροπή βάσεως αντλίας 4 

556 Ρεγουλάρισµα ανυψωτικού µηχαν. 2 

557 Ρεγουλάρισµα ραουλων 3 

558 Ρεγουλάρισµα υδραυλ. Κινητήρα 2 

559 Ρύθµιση ανυψωτικού µηχανισµού 2 

560 Ρύθµιση µπράτσων ανυψωτικού 1 

561 Ρύθµιση πιέσεων 1 

562 Ρύθµιση πόρτας 1 

563 Ρύθµιση ραουλων 3 

564 Ρύθµιση σκαλοπατιού 2 

565 Ρύθµιση κινητήρα 1 

566 Στεγαν. λεκανης υποδοχής απορρ. 2 

567 Στήριξη βάσεων δέλτα 5 

568 Συγκόλληση άκρου φορείου 15 

569 Συγκόλληση αναστολέων σώµατος 2 

570 Συγκόλληση ανυψωτικού 1 

571 Συγκόλληση άξονα ανυψωτικού 11 

572 Συγκόλληση άξονα αρθρ.βραχ.ανυ 15 

573 Συγκόλληση αρθρ.εµβολ.ανυψ. 3 

574 Συγκόλληση αρθρ. εµβόλου πόρτας 4 

575 Συγκόλληση αρθρ. εµπρ.καβαλετου 5 

576 Συγκόλληση άρθρωσης Φορείου 9 

577 Συγκόλληση άρθρωσης πόρτας 3 

578 Συγκόλληση βάσης ελατηρ. Σωµατ. 2 

579 Συγκόλληση βάσης εµβόλου ανυψ. 4 

580 Συγκόλληση βάσης στεφάνης κυλ. 14 

581 Συγκόλληση βάσης στηρ. Φτερου 5 

582 Συγκόλληση βάσης υδρ.αντλίας 8 
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583 Συγκόλληση βάσης υδρ.κινητήρα 4 

584 Συγκόλληση βάσης χειριστηρίου 2 

585 Συγκόλληση βραχίονα συγκ.container 8 

586 Συγκόλληση γέφυρας 18 

587 Συγκόλληση δέλτα 4 

588 Συγκόλληση δοχείου λαδιού 4 

589 Συγκόλληση ελάσµατος φωτοκυττ. 2 

590 Συγκόλληση εµβόλου µαχαιριού 3 

591 Συγκόλληση εµβόλου φορείου 3 

592 Συγκόλληση –ενισχ.βάσης µικρ.ράουλου 1 

593 Συγκόλληση κεντρ.τµηµ.προωθητ. 14 

594 Συγκόλληση κολώνας ανυψωτικού 15 

595 Συγκόλληση κολώνας σώµατος 13 

596 Συγκόλληση κολώνων πόρτας 4 

597 Συγκόλληση κοχυλιού 4 

598 Συγκόλληση κρεµάστρας µαχαιρ. 5 

599 Συγκόλληση κτενιού 3 

600 Συγκόλληση λάµων στηριξ. Μασίφ 17 

601 Συγκόλληση µασίφ 22 

602 Συγκόλληση µαχαιριού 15 

603 Συγκόλληση µπράτσων ανυψωτικού 3 

604 Συγκόλληση ορθοστάτη 13 

605 Συγκόλληση πατώµατος 3 

606 Συγκόλληση πελµάτων στηρ. container 13 

607 Συγκόλληση πετάλου 15 

608 Συγκόλληση πλαισίου 20 

609 Συγκόλληση ποδιάς 3 

610 Συγκόλληση πόρτας 11 

611 Συγκόλληση πόρτας ανατροπής 5 

612 Συγκόλληση προωθητήρα 11 

613 Συγκόλληση ραουλοφωλιας 6 

614 Συγκόλληση σκαλοπατιού 0 

615 Συγκόλληση σκάφης 2 

616 Συγκόλληση στεφάνης κυλίσεως 22 

617 Συγκόλληση σώµατος 25 

618 Συγκόλληση τραβέρσας 8 

619 Συγκόλληση τυµπάνου 19 

620 Συγκόλληση φτερών 1 

621 Συγκόλληση ψευδοπλαισίου 4 

622 Συγκόλληση-στηριξη λάστιχου 4 
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623 Σύσφιξη ραουλων 7 

624 Τοποθέτηση inventer 26 

625 Τοποθέτηση ανυψωτικού µηχανισµού 63 

626 Τοποθέτηση γλιστρών κάδων 20 

627 Τοποθέτηση ελεγκτή προγρ/τος 54 

628 Τοποθέτηση µάσκας φορείου 14 

629 Τοποθέτηση µπουτ/ρας χοάνης 1 

630 Τοποθέτηση πλαϊνών µπαρών 38 

631 Τοποθέτηση υδραυλικού κυκλώµατος 50 

632 Τοποθέτηση υδραυλικών ποδαρικών 29 

633 Τορνίρισµα-γέµισµα άξονα παλάντζας 1 

634 Τορνίρισµα -γέµισµα ράουλου 7 

635 Τορνίρισµα -κεντραρισµα τυµπάνου 8 

2. Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών πλυντηρίων κάδων 

1 Επισκευή αντλίας υψηλης 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 1 

13 Αντικατάσταση βαλβίδας και πηνίου χειριστηρίου µοτέρ 

αντλίας 

1 

14 Αντικατάσταση λάστιχου στεγανοποιήσεως καταπακτής 3 

15 Αντικατάσταση ρυθµιστικών βαλβίδων ανυψωτικού και πόρτας 

πλυντηρίου 

2 

16 Αντικατάσταση φίλτρων υδραυλικού 1 

17 Αφαίρεση συστήµατος ανύψωσης κεφαλής πλύσης 1 

18 Επισκευή συστήµατος ανύψωσης κεφαλής πλύσης 3 

19 Τοποθέτηση συστήµατος ανύψωσης κεφαλής πλύσης 2 
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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 - 

4 

23 Service υπερκατασκευής 8 

24 Στηριξη µπαρας εξωτερικη πλύσης 1 

25 Επισκευή προγράµµατος ανυψωσης καδων και ρυθµισεις 4 

26 Επισκευή προγράµµατος κλεισιµατος πορτας καδου πλυσης και 
ρυθµισεις 

4 

27 Επισκευη µπουκαλων ανοιγµατος πορτας, 
αποσυναρµολόγηση- 

4 

28 Επισκευη ασφαλιστικού µπουκαλων πορτας και ρυθµιση 4 

29 Ελεγχος και ρυθµισεις κυκλωµατων υδραυλικού- 

ηλεκτρικου- αέρος 
6 

3. Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανυψωτικών μηχανήματων 

1 Απλό service ανυψωτικού (βάσης – κορµού- βραχίονα) 4 

2 Επισκευή καλαθιού 6 

3 Επισκευή συστήµατος ασφάλισης 3 

4 Επισκευή βαρούλκου 3 

5 Επισκευή τροχαλίας 3 

6 Επισκευή ραούλου 3 

7 Αντικατάσταση µαρκουτσιού 1 

8 Έλεγχος χειριστηρίων 3 

9 Έλεγχος βαλβίδας 1 

10 Εξαγωγη µπουκαλας ανυψωσης 1ου βραχιονα και 

επανατοποθετση 

4 

11 Αντικατάσταση κουζινέτου µπουκαλας 1ου βραχιονα 2 

12 Γεµισµα πυρου µπουκαλας και τορναρισµα αυτης 5 

13 Τοποθετηση ασφαλιστικων ποδαρικων βραχιονα 16 

14 Τοποθετηση ασφαλιστικου υπερβαρου 11 

15 Επισκευη sos emergency 7 

16 Επανατοποθετηση ηλεκτρικου κυκλωµατος 12 

17 Service 2 

18 Επισκευη διαρροων 4 

4. Διάφορες Εργασίες 

1 Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης 1/2 

2 Πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψ. µηχανηµατών τυπου Α ή ΑΑ (ΦΕΚ 
1186/2003) 

2 1/2 
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3 Πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψ. µηχανηµατών 

τυπουΒ (ΦΕΚ1186/2003) 

2 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ιωάννινα   28/11/2022 

Ο Αναπλ.  Προϊστάμενος  

Δ/νσης  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης  Έργων και Πρασίνου  

 

Παναγιώτης Τσώλης 

Π.Ε. Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών 

 

 

 

 
Ιωάννινα 28 /11/2022 

Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

Κων/νος Γ. Καλογήρου 

Μηχανικός Οχημάτων ΤΕ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΩΝ» 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων 

(μηχανών, πλαισίου, υπερκατασκευών κ.λπ.) των οχημάτων του Δήμου Ιωαννιτών, καθώς και στην 

παροχή των υπηρεσιών πάσης φύσεως επισκευής των οχημάτων και των υπερκατασκευών αυτών 

του Δήμου Ιωαννιτών σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων 

ανταλλακτικών και αναλωσίμων, για τις ανάγκες που τυχόν προκύψουν κατά την διάρκεια τριάντα 

έξι (36) μηνών, μέσω σύναψης Συμφωνίας- Πλαίσιο. Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της 
συμφωνίας-πλαίσιο για ένα (1) επιπλέον έτος με απόφαση της Οικονιμικής Επιτροπής μετά από 
αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.  Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους 

συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας - πλαίσιο, μπορεί να 

υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο. 

ΑΡΘΡΟ 2ο Δικαίωμα Συμμετοχής  

Δικαίωμα  Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν: 

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

Δημοσίων συμβάσεων. (άρθρο 25 παρ.1 του Ν.4412/16) 

Ειδικότερα για τις Ενώσεις προσώπων και τις Κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά : 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων 

Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6 
Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα 
Τηλ: 2651031168, 2651361396 
Πληροφορίες: κ. Καλογήρου Κων/νο  
e-mail : kkalogirou@ioannina.gr 
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α. Η Ένωση ή η Κοινοπραξία οικονομικών φορέων δεν υποχρεούται να λάβει ορισμένη νομική 

μορφή προκειμένου να υποβάλλει προσφορά. Υποχρεούται όμως, να λάβει συγκεκριμένη νομική 

μορφή εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση, για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. (άρθρο 19 

παρ.3 του Ν.4412/16) 

β. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης 

της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

(άρθρο 19 παρ.4 του Ν.4412/16) 

ΑΡΘΡΟ 3ο Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται:  Nα ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το κύριο 
αντικείμενο – προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων - της παρούσας. 

 Τα ανταλλακτικά που θα προμηθεύει και θα χρησιμοποιούνται για τις επισκευές θα πρέπει να 

είναι ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας µε τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη 

συναρμολόγηση του οχήματος – υπερκατασκευής και τα οποία παράγονται µε τις 

τυποποιημένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος – 

υπερκατασκευής, ή ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε 

επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν 

την ίδια ποιότητα µε τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των 

σχετικών οχημάτων-υπερκατασκευών και πάντα κατά την έννοια του κανονισμού ΕΚ 

αριθ.1400/2002 ή της αναθεώρησής του (ΕΚ 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι 

μεταχειρισμένα). 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο Προϋποθέσεις πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας – Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

συμφωνίας- πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν την εμπειρία για να εκτελέσουν 

τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. 

Για την παραδεκτή συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο οικονομικός φορέας θα πρέπει, να δηλώσει με 
την προσφορά του και συγκεκριμένα στο ΕΕΕΣ, ότι: 

1. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας (2020, 2021), έχει εκτελέσει παραδόσεις 
ανταλλακτικών ή παροχής υπηρεσιών ( ανάλογα την ομάδα ) συναφών με το αντικείμενο της υπό 

ανάθεσης σύμβασης, συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 10% του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α, α) του συνόλου των ανταλλακτικών στη διάρκεια 24 μηνών ή και β) 
του συνόλου των υπηρεσιών στη διάρκεια 24 μηνών, της/των ομάδας/ων για την/τις οποία/ες 

συμμετέχει, χωρίς το Φ.Π.Α. {Π.χ. Ομάδα 1
η
 ανταλλακτικά φορτηγών άνω των 3,5Tn: 145.161,28 € X 

2X 10%= 28.232,256 €}. Το σύνολο της ομάδος 1 προκύπτει από το μέσο όρο της τριετίας ήτοι 

{(80.645,16+177.419,35+177.419,35)/3=145.161,28}  

2. Διαθέτει συνεργείο α) με νόμιμη άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 78/88 

και τις τροποποιήσεις του, β) ανάλογα µε το αντικείμενο των επισκευών που γίνονται σ’ αυτό να 

διαθέτει ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ 78/88 και τις 

τροποποιήσεις του, γ) κατάλληλο εξοπλισμό με συσκευές και μηχανήματα σύμφωνα με το άρθρο 14 

του Π.Δ. 78/88 και τις τροποποιήσεις του, για την εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για 

την επισκευή των κατηγοριών των οχημάτων και των υπερκατασκευών της/των ομάδας/ων για 
την/τις οποία/ες συμμετέχει.. 
3. Διαθέτει: 
3.1 Πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO 14001 ή ισοδύναμα (προαιρετικά) για όλες τις απαραίτητες 

εργασίες επισκευής των οχημάτων (πλαισίων). 

4. Διαθέτει κατ’ ελάχιστον Τεχνικό προσωπικό: 
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 Για την 2
η
 Ομάδα, τουλάχιστον 4 ατόμων αποτελούμενο από [1 Μηχανολόγο Μηχανικό, 2 

Μηχανοτεχνίτες, 1 Ηλεκτρολόγο]. 

 Για την 3
η
 ομάδα τουλάχιστον 4 ατόμων αποτελούμενο από [1 Μηχανολόγο Μηχανικό, 1 

Μηχανοτεχνίτη, 1 Ηλεκτρολόγο, 1 Ηλεκτροσυγκολλητή]. 

 Για την  4
η
 ομάδα τουλάχιστον 2 ατόμων αποτελούμενο από ( 1 Φανοποιό, 1 Βοηθό). 

 Για τις ομάδες 6
η
, 8

η
, 9

η
 & 11

η 
τουλάχιστον 3  ατόμων αποτελούμενο από ( 2 Μηχανοτεχνίτες, 

1 ηλεκτρολόγο, ). 

Για την κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών 
φορέων σύμφωνα με στο υπο άρθρο 2.5.9 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων / Υπεργολαβία» της 
παρούσης. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με τα επαγγελματικά 

προσόντα του προσωπικού, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων 

φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες, για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες (π.χ. Ομάδες που απαιτούν πιστοποιητικά 

καταλληλότητας  μηχανημάτων έργων (γερανοί- καλαθοφόρα κ.λ.π.) ή άλλες  εκθέσεις 

Μηχανολόγου Μηχανικού ή άλλων ειδικοτήτων, θα κατατεθεί  συμβεβλημένος/οι οικονιμικός/οι  

φορέας/εις) . 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας δύναται να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης ή από 

το ένα μέλος της ένωσης. 

Για το σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει καταρχήν με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει τις ανωτέρω 

ικανότητες. Στη συνέχεια, μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης, θα προσκομίσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή: 

A. Κατάλογο εκτελεσθέντων συμβάσεων με αναφορά της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου 

παράδοσης, του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του υποψήφιου 

σε αυτές, συνοδευόμενος από βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης: 

α) Εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή, αντίγραφα συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 

από την αρμόδια αρχή. 

β) Εάν ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, είτε αντίγραφα από επίσημα παραστατικά, είτε εφόσον 

δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση 

βεβαίωση του αποδέκτη της προμήθειας και των υπηρεσιών. 

B. Δήλωση με σαφή αναφορά στο/α συνεργείο/α  επισκευής που διαθέτουν για την παροχή 
των υπηρεσιών επισκευής, συνοδευόμενης από αντίγραφο των αδειών λειτουργίας αυτού/ών. Στην 

περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για την εκτέλεση των 

εργασιών θα καταθέσει επίσης αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και 

Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να 

εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές. 

 

Γ.  Δήλωση περί του τεχνικού προσωπικού µε σαφή αναφορά στις αντίστοιχες ειδικότητες. 

 

 Δ. Λοιπές υποχρεώσεις  αναδόχου 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών 

διατάγματα καθώς και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές 

με τις εργασίες που αναλαμβάνει, καθώς και περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων για όλο 

το απασχολούμενο προσωπικό και περί μη απασχόλησης και εκμετάλλευσης ανασφάλιστου 

προσωπικού και ανηλίκων κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς 

Σύμβασης Εργασίας. Ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση τους. 
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Καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές προξένησε ο 

ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του εργασιών, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα 

του δήμου από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία. 

Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές υποχρεώσεις που απορέουν από τα 

αντίστοιχα άρθρα των συγγραφών υποχρεώσεων και να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να 

αποδείξει ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που είχε περιγράψει και βεβαιώσει με την 

υποβολή της προσφοράς του. Σε κάθε περίπτωση οι πάροχοι ανά κατηγορία θα πρέπει να είναι σε 

θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα ή την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών, 

την νομιμότητα της λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους και την εκπαίδευση και ειδίκευση του 

προσωπικού τους. Επίσης θα επιτρέπουν ανά πάσα στιγμή τον έλεγχο των εγκαταστάσεων τους και 

τον έλεγχο του προς επισκευή όχηματος εντός των εγκαταστάσεων του συνεργείου τους. 

Ο ανάδοχος/οι υποχρεούται σε περίπτωση οχημάτων ή μηχανημάτων τα οποία είναι 

ακινητοποιημένα από βλάβη στις εγκαταστάσεις του Δήμου ή στο χώρο στάθμευσης των 

οχημάτων, μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία και εάν αυτό είναι εφικτό, ο ανάδοχος θα μπορεί 

να επισκευάσει τα οχήματα/μηχανήματα στους χώρους αυτούς από τεχνικούς του και με δικά του 

εργαλεία, όργανα και συσκευές. Εάν η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί άμεσα από το 

συνεργείο του αναδόχου ή υπό την επίβλεψή του, τότε το όχημα θα μεταφέρεται με δαπάνες και 

ευθύνη του αναδόχου στον αντίστοιχο συμφωνηθέντα χώρο επισκευής και συντηρήσεως από την 

γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας οποιαδήποτε ημέρα συμβεί αυτό (εκτός από τα Σαββατοκύριακα 

και τις δημόσιες αργίες). 

Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει χωρίς καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών επισκευής των 

οχημάτων-μηχανημάτων με τα απαραίτητα ανταλλακτικά και να τα παραδίδει επισκευασμένα μέσα 

στο χρονικό όριο συνήθως των 48 ωρών για μικρές βλάβες και αυτό δεν θα ξεπερνά τις δέκα (10) 

ημερολογιακές μέρες ή αν καθορίζεται διαφορετικά ανά περίπτωση  για σοβαρές βλάβες μετά και 

την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας 

Επίσης οφείλει να παρέχει τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη-τεχνογνωσία), όποτε απαιτείται, προς το 

προσωπικό του Δήμου για την επισκευή οχημάτων στις εγκαταστάσεις του δήμου, προσφέροντας 

και τα τυχόν απαραίτητα ανταλλακτικά. 

Επίσης οφείλει να τηρεί καρτέλες των επισκευών, συντηρήσεων που πραγματοποιεί για κάθε 

όχημα, οι οποίες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας καθώς και σε ψηφιακή και επεξεργασίμη 

μορφή κατάλογο με τα χρησιμοποιούντα ανταλλακτικά, τα οποία θα παραδοθούν στην υπηρεσία. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει ανα πάσα στιγμή: 

i. να πληροί όλες τις προϋποθέσεις και να μπορεί υπεύθυνα να αναλάβει την εκτέλεση όλων 

των εργασιών επισκευής-συντήρησης της κατηγορίας/ομάδας που συμμετέχει και για όλα τα  

οχήματα-μηχανήματα ή υπερκατασκεύες τηςμελέτης που αφορά η κατηγορία αυτή 

ii. να διαθέτει κατάλληλο, οργανωμένο, στεγασμένο και αδειοδοτημένο   σύμφωνα με την 

ελληνική νομοθεσία χώρο, για την  εκτέλεση των εργασιών  συντήρησης-επισκευής της 

κατηγορίας που συμμετέχει 

iii. να διαθέτει το κατάλληλο (σε πλήθος και σε εκπαίδευση προσωπικό)  για την εκτέλεση των 

εργασιών συντήρησης-επισκευής της κατηγορίας που  συμμετέχει.  

iv. να διαθέτει οργανωμένη αποθήκη ανταλλακτικών και παρακαταθήκη ανταλλακτικών άμεσης 

ανάγκης και εγγυάται σε κάθε περίπτωση την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών που θα 

απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης-επισκευής της κατηγορίας που 

συμμετέχει κα για όλα τα οχήματα-μηχανήματα ή υπερκατασκευές που ανήκουν σ εαυτήν 

ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δήμο εντός 48ωρου από την 
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έγκριση εκτέλεσης εργασιών της αρμόδιας Επιτροπής ή Υπηρεσίας του Δήμου. 

v. Να διαθέτει όχημα κινητού συνεργείου πλήρως εξοπλισμένο (γεννήτρια, φωτισμό, 

αεροσυμπιεστή, αερόκλειδο κ.α.) για μετάβαση και  αποκατάσταση μικρών βλαβών. 

Ο ανάδοχος οφείλει σε  περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος-μηχανήματος στο αμαξοστάσιο ή 

σε οποιοδήποτε άλλο σημείο εντός του Ν.Ιωαννίνων, να μεταβεί και να επισκευάσει επί τόπου το 

ακινητοποιημένο όχημα και σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής να το παραλάβει και να το 

μεταφέρει στο συνεργείο του, προς επισκευή με δικά του μέσα και έξοδα. 

Ειδικότερα : 

i. Η μετάβαση του κινητού συνεργείου του παρόχου σε οποιοδήποτε σημείο του Ν.Ιωαννίνων 

για αποκατάσταση μικρών βλαβών θα γίνεται εντός 3 ωρών, εκτός και αν ορίζεται 

διαφορετικά, από την εκάστοτε ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

ii. Η περισυλλογή και μεταφορά ακινητοποιημένου οχήματος από οποιοδήποτε σημείο του 

Ν.Ιωαννίνων προς το συνεργείο του παρόχου θα γίνεται εντός 6 ωρών, εκτός και αν ορίζεται 

διαφορετικά, από την εκάστοτε ειδοποίηση της υπηρεσίας, με ευθύνη, μέσα και δαπάνες του 

παρόχου. 

iii. Ο χρόνος υποβολής από τον/τους  πάροχο/ους του «Δελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης και 

Επισκευής του Οχήματος –Έκθεση διάγνωσης» ορίζεται σε 24 ώρες, εκτός και αν ορίζεται 

διαφορετικά, από την εκάστοτε ειδοποίηση της υπηρεσίας 

iv. Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε 48 ώρες για μικρές βλάβες (εκτός από τα 

Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες) από την ανάθεση της υπηρεσίας, εκτός και αν 

ορίζεται διαφορετικά στην εκάστοτε έγγραφη εντολή επισκευής, λόγω της έκτασης και της 

σοβαρότητας της βλάβης 
 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα αναθέσει η αρμόδια επιτροπή του Δήμου την επισκευή οφείλει να 

αποδέχεται τον έλεγχο από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου στις εγκαταστάσεις του συνεργείου 

του όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, χωρίς εκτων προτέρων ενημέρωση, και σε κάθε περίπτωση την 

παρουσία των αρμοδίων τεχνικών υπαλλήλων ή της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου κατά τον 

έλεγχο και επισκευή οχήματος εντός των εγκαταστάσεων του συνεργείου του παρόχου. 

Ο ανάδοχος είναι κύρια και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα 

προκύψει εντός των εγκαταστάσεων του από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή από άλλη αιτία σε 

όχημα/μηχάνημα ή υπερκατασκευή του Δήμου μέχρι παραδόσεώς τους και ο Δήμος διατηρεί το 

δικαίωμα για μερική ή ολική σχετική αποζημίωση. 

Επίσης στην περίπτωση που ο ανάδοχος χρησιμοποιήσει συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση 
κάποιων εργασιών της κατηγορίας που συμμετέχει είναι ο ίδιος κύριος και αποκλειστικός 
υπεύθυνος και έχει την πλήρη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών από την συνεργαζόμενη 
επιχείρηση (ορθή εκτέλεση εργασιών και χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών) έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Ο ανάδοχος οφελει να χρησιμοποιεί τα γνήσια ανταλλακτικά που προτείνει ο κατασκευαστής ή 

εισαγωγέας/επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών του οχήματος, μηχανήματος ή 

υπερκατασκευής για το οποίο προορίζονται. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, λόγω ειδικών συνθηκών 

και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής ή Υπηρεσίας του Δήμου, η χρήση 

ανταλλακτικών τρίτων κατασκευαστών αυτά θα είναι εφάμιλλα των γνήσιων ανταλλακτικών κατά 

την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ.1400/2002 ή του αναθεωρημένου ΕΚ αριθ.461/2010), άριστης 

ποιότητος (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα), κατάλληλα και αποδεκτά για τη χρήση για την οποία 

προορίζονται και θα συνοδεύονται (για όποια από αυτά απαιτείται και δεν εξαιρούνται της 

υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες) απόδήλωση/πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς 
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όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις από πιστοποιημένο δίκτυο-φορέα πιστοποίησης ή θα έχουν 

σήμανση CE. 

Σε κάθε περίπτωση που προκληθεί βλάβη του οχήματος, μηχανήματος ή υπερκατασκευής ή 

τμήματος αυτού από χρήση μη κατάλληλου ανταλλακτικού από μέρους του συνεργείου, ο πάροχος 

αναλαμβάνει εξ’ολοκλήρου την υποχρέωση της δωρεάν επισκευής του και αντικατάστασης του 

μερών που έχουν υποστεί βλάβη από την χρήση του μη κατάλληλου ανταλλακτικού. 

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού-ανταλλακτικού επήλθε φθορά στο μηχανολογικό 

εξοπλισμό και στα μηχανήματα του Δήμου, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 

αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση της 

Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να υποβληθεί πρόστιμο το οποίο οφείλει να καταβάλει ως 

αποζημίωση προς το Δήμο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο ανάδοχος δεν καταβάλει το πρόστιμο 

κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

Καθ'όλον τον χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει με δική του δαπάνη 

οποιαδήποτε βλάβη παρουσιασθεί λόγω πλημμελούς εργασίας του, η οποία αποδεδειγμένα 

οφείλεται σε ευθύνη του. Επίσης, η εγγύηση αυτή νοείται ως η χωρίς χρέωση άμεση επισκευή 

οχήματος ή μηχανικού μέρους που καταρχήν επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσία σε ξανά βλάβη 

εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης. 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν κάποιες 

από τις παραπάνω προϋποθέσεις ή από όσες άλλες αναφέρονται αναλυτικά στα αντίστοιχα άρθρα 

των συγγραφών υποχρεώσεων ή αν δεν τηρούνται από τον πάροχο οι υποχρεώσεις που 

αναγράφονται στα τεύχη της μελέτης, στους όρους διακήρυξης ή στη Σύμβαση ο Δήμος μπορεί να 

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 5ο Προϋποθέσεις πιστοποίησης χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν: 

Γενικό κύκλο εργασιών αθροιστικά για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (έτη 2019, 2020, 

2021) κατ’ ανώτατο όριο (συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή 

έναρξης των δραστηριοτήτων του) ίσο ή ανώτερο με το 5% της ενδεικτικής αξίας (προϋπολογισμού) 

της/των ομάδας/ων για τα οποία υποβάλουν προσφορά, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας δύναται να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης ή 

από το ένα μέλος της ένωσης. 

Για το σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει καταρχάς με το Ε.Ε.Ε.Σ. ότι διαθέτει την 

ανωτέρω επάρκεια. Στη συνέχεια, μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης θα προσκομίσει 

στην Αναθέτουσα Αρχή: 

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων, 

συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων 

του, στις περιπτώσεις που παρίσταται σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς δημοσίευση 

ισολογισμών στη χώρα του υποψηφίου. 

Στην περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, τα έντυπα Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση περί του ύψους του μέσου γενικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών 

τελευταίων ετών. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό 

διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλει τους 
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ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά στο προηγούμενο εδάφιο, επίσημα στοιχεία που 

υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 6ο Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 78 Ν.4412/16) 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, να στηρίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 

περίπτωση αυτή αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την 

προσκόμιση της σχετικής έγγραφη δέσμευσης για τον σκοπό αυτό, των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να 

στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν 

λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον ο συμμετέχων οικονομικός φορέας κάνει χρήση της παρούσας δυνατότητας, θα το δηλώσει 

ρητά με το ΕΕΕΣ. Η συμπλήρωση χωριστού εντύπου Ε.Ε.Ε.Σ. είναι υποχρεωτική και για τον τρίτο 

οικονομικό φορέα. Το χωριστό έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. του τρίτου ή το σύνολο των Ε.Ε.Ε.Σ. των τρίτων, στις 

ικανότητες του/των οποίου/ων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, συνυποβάλλονται υποχρεωτικά 

από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά». 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 της παρούσας. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την αποστολή 

της σχετικής πρόσκλησης: το ιδιωτικό συμφωνητικό καθώς και τα δικαιολογητικά του/των τρίτων 

οικονομικών φορέων στις ικανότητες του/των οποίου/ων στηρίζεται, από τα οποία θα 

αποδεικνύεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ότι 

πληρούνται τα σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων 4 και 5, κατά περίπτωση. 

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες, για 

τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

ΑΡΘΡΟ 7ο Υπεργολαβία (άρθρο 58 Ν.4412/16) 

Κατά την υποβολή της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας υποχρεούται να αναφέρει το τμήμα της σύμβασης (αναλυτικά και σε ποσοστό 

%) που προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό τη μορφή υπεργολαβίας καθώς και τα στοιχεία 

του/των υπεργολάβου/ων. 

Εφόσον ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους οποιοδήποτε 

ποσοστό της σύμβασης, τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχα Ε.Ε.Ε.Σ. του /της 

παρούσης του/των υπεργολάβου/ων, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να επαληθεύσει τη 

συνδρομή ή μη λόγων αποκλεισμού, των αποδεικτικών μέσων και μη αθέτησης των υποχρεώσεων 

της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, και για τον/τους υπεργολάβο/ους. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού η Αναθέτουσα 

απαιτεί την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 

του ν. 4412/2016. 
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Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου 

Αναδόχου. 

ΔΕΝ προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής του υπεργολάβου απευθείας από την Αναθέτουσα. 

ΑΡΘΡΟ 8ο Εγγυήσεις  

1.Εγγύηση συμμετοχής 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ στην παρούσα διαδικασία σύναψης Συμφωνίας - Πλαίσιο, σύμφωνα με το εδ. 

ε΄παρ. 1α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης Συμφωνίας Πλαίσιο 
2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-

πλαίσιο οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της 

συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 

4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας 

πλαίσιο ή του τμήματος της συμφωνίας-πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ. 

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 εκπρόθεσμου.  

Σε ό,τι αφορά τους όρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο ισχύουν τα 

αναφερόμενα στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης. 

3.Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κάθε επιμέρους Εκτελεστικής Σύμβασης 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκάστοτε συναπτόμενης Εκτελεστικής Σύμβασης, ο 

Ανάδοχος/οι είναι υποχρεωμένος/οι να καταθέσει/ουν πρόσθετη εγγυητική επιστολή που θα 

καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 4% χωρίς Φ.Π.Α. της συμβατικής αξίας έκαστης Εκτελεστικής 

Σύμβασης που θα του ανατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72  του Ν. 4412/2016. 

Σε ό,τι αφορά τους όρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης κάθε επιμέρους Εκτελεστικής Σύμβασης 

ισχύουν αναφερόμενα στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης. 

4.Εγγυήσεις Καλής Λειτουργίας: 
Για τις ομάδες  1,5,7,9 & 10 θα πρέπει ο οικονομικός φορέας να εγγυάται για την καταλληλότητα ή 

το εφάμιλλο των προσφερόμενων ανταλλακτικών καθώς και την καλή λειτουργία αυτών τουλάχιστο 

για ένα (1)  έτος από την παράδοση τους.  (Θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση με την 

τεχνική προσφορά των προαναφερθέντων Ομάδων). Για τις ομάδες 2,3,4,6,8 &11,  θα πρέπει ο 
οικονομικός φορέας  να εγγυάται για την καλή λειτουργία τουλάχιστον ενός (1) έτους από κάθε 

επισκευή/ εργασία συντήρησης ή εργασία συντήρησης με τοποθέτηση υλικών- ανταλλακτικών 

οχημάτων ή  υπερκατασκευών του Δήμου Ιωαννιτών. (Θα πρέπει να κατατεθεί  υπεύθυνη δήλωση 

με την τεχνική προσφορά των προαναφερθέντων Ομάδων).  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της σύμβασης και οφείλει να προβαίνει στην αποκατάσταση των ελαττωμάτων 

που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία του αντικειμένου 

της προμήθειας και της επισκευής. Επίσης, 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. Για την 
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παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του 

αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 

ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή της σύμβασης την 

έκπτωση του αναδόχου. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της 

εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής δύναται να συντάσσει σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση 

του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο Όροι εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και 

τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 

της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Η παρούσα Συμφωνία Πλαίσιο έχει ισχύ για τριάντα έξι (36) μήνες. Η διάρκεια εκτέλεσης των 

επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της Συμφωνίας Πλαίσιο, 

μπορεί να υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της Συμφωνίας Πλαίσιο. Προβλέπεται η δυνατότητα 

παράτασης της συμφωνίας-πλαίσιο για ένα (1) επιπλέον έτος. 

ΑΡΘΡΟ 10ο Σύνταξη προσφορών Συμφωνίας-Πλαίσιο 

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία 

υποβάλλοντας προσφορά ανά ομάδα: είτε για μία ομάδα, είτε για περισσότερες ομάδες, είτε για το 

σύνολο αυτών, στο σύνολο δε του περιεχομένου έκαστης ομάδας. 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν 

μπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, 

στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι προσφέροντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, 

με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της 

έκπτωσης που προσφέρουν από τις Τιμές Αναφοράς. 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των 

Τιμών Αναφοράς όπως αυτές έχουν καθορισθεί στο έντυπο «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της 

παρούσας, ήτοι: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ - ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 

Α/Α 

ΟΜΑΔΑΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 2022 

(1) 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 2023 

(2) 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 2024 

(3) 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 2025 

(4) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1. Ανταλλακτικά  & αναλώσιμα 

φορτηγών άνω των 3,5 tn 

 

403,20 

 

80.645,16 177.419,35  177.419,35  435.887,06 

2. Εργασίες & επισκευές 

πλαισίων φορτηγών άνω 

των 3,5tn 

 

 

403,20 

 

 

16.129,03 64.516,20 64.516,20 145.564,63 

3. Εργασίες & επισκευές 

υπερκατασκευών  

 

403,20 

 

24.193,55 64.516,20 64.516,20 153.629,15 

4. Εργασίες & επισκευές 

φανοποιίας για όλα τα 

οχήματα 

 

 

403,20 

 

 

4.032,26 6.451,61 6.451,61 17.338,68 

5. Ανταλλακτικά & αναλώσιμα 

ημιφορτηγών κάτω των 3,5 

tn και επιβατικών 

 

 

403,20 

 

 

16.129,03 24.193,55 24.193,55 64.919,33 

6. Εργασίες & επισκευές 

πλαισίων ημιφορτηγών 

κάτω των 3,5tn και 

επιβατικών 

 

 

403,20 

 

 

8.064,52 20.161,29 20.161,29 48.790,30 

7. Ανταλλακτικά & αναλώσιμα 

χωματουργικών 

μηχανημάτων 

 

403,20 

 

16.129,03 
48.387,10 48.387,10 113.306,43 

8. Εργασίες & Επισκευές 

χωματουργικών 

μηχανημάτων 

 

403,20 

 

16.129,03 

 

32.258,06 

 

32.258,06 
81.048,35 

9. Ανταλλακτικά - αναλώσιμα 

και εργασίες – επισκευές 

μοτό  

 

403,20 

 

806,45 
3.225,81 3.225,81 7.661,27 

10. Αναλώσιμα υλικά 

σαρώθρων  

 

403,48 

 

8.064,53 24.194,23 24.194,21 56.856,45 

11. Εργασίες & επισκευές 

σαρώθρων 

 

403,20 

 

2.419,35 12.096,77 12.096,77 27.016,09 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

4.435,48 192.741,94 477.420,17 477.420,15 1.152.017,74 

 

Φ.Π.Α. 24% 

1.064,52 46.258,07 114.580,84 114.580,83 276.484,26 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

5.500,00 239.000,01 592.001,01 592.000,98 1.428.502,00 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ (1)+(2)+(3)+(4)  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: (Ένα εκ. τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλ. πεντακόσια δύο 
ευρώ) 

 

1.428.502,00 

 

 

 

 Παράδειγμα: έστω ότι για την 1
η
 Ομάδα, ο συμμετέχων προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 8% για την 

προμήθεια ανταλλακτικών. 

Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως 

τιμή προσφοράς τριετίας (2022-23-24-25) : 435.887,06 – (435.887,06*8%) = 401.016,096 € ή ανά 

έτος ξεχωριστά   

Εκτός της ηλεκτρονικής οικονομικής προσφοράς που παράγεται από το σύστημα οι προσφέροντες 

πρέπει να επισυνάψουν στον (υπο)φάκελο «Οικονομική προσφορά» της ηλεκτρονικής διαδικασίας: 

το υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς του αντίστοιχου Παραρτήματος της διακήρυξης, 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο σε μορφή .pdf και τους ισχύοντες Τιμοκαταλόγους (με τις τιμές σε 
ευρώ €/ανταλλακτικό) των επίσημων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής των 

ανταλλακτικών που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα και στις υπερκατασκευές αυτών κάθε 

κατηγορίας ανά ομάδα, σε δύο (2) αντίγραφα ηλεκτρονικής μορφής. Στους τιμοκαταλόγους θα 

τηρείται η κωδικοποίηση (PART NUMΒER) του εργοστασίου κατασκευής των οχημάτων κάθε 

κατηγορίας (ομάδας του προϋπολογισμού) ή αναγνωρισμένων οίκων εγκεκριμένων από τον 

κατασκευαστή (κωδικός εγκεκριμένου-κωδικός κατασκευαστή). Εξαιρούνται τα είδη που δεν 

διαθέτουν part number. 

Επισημαίνεται ότι: 

Α. Οι τιμοκατάλογοι που θα καταθέσουν πρέπει να περιέχουν τα ανταλλακτικά που αφορούν στα 

αντίστοιχα οχήματα και στις υπερκατασκευές αυτών κάθε κατηγορίας (ομάδας του 

προϋπολογισμού) του Δήμου Ιωαννιτών. 

Β. Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται η μεταφορά με Ειδικό Όχημα σε χώρο επισκευής (στο 

ορισμένο συνεργείο ή σε ειδικό συνεργείο) καθώς και το κόστος άλλων οχημάτων που μπορεί να 

είναι απαραίτητα όπως ειδικοί γερανοί, ειδικό όχημα φόρτωσης και εκφόρτωσης του οχήματος, 

όπως και εργασίες που τυχόν θα απαιτηθούν για την ρυμούλκηση μεταφορά (π.χ. 

αποσυναρμολόγηση άξονα κ.λπ.). 

Γ. Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια και την 

παροχή υπηρεσιών επισκευής στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Tο εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

Δ. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη  του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016. 
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Ε. Οι προκύπτουσες, βάσει των προσφερόμενων αρχικών ποσοστών έκπτωσης, τιμές είναι σταθερές 

καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Δεδομένου ότι πρόκειται για τη μέθοδο της Συμφωνίας-Πλαίσιο, κατά το παρόν στάδιο δεν είναι 

γνωστό ούτε αν θα ανατεθεί οιαδήποτε ποσότητα σε οιονδήποτε καταρχήν επιλεγέντα οικονομικό 

φορέα ούτε μάλιστα είναι καν γνωστή η τιμή ανά μονάδα που τυχόν θα προσφερθεί και θα 

συμβασιοποιηθεί κατά το στάδιο της εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο αφού μετά τη σύναψη της 

τελευταίας θα ακολουθήσουν περαιτέρω διαδικασίες από τις οποίες θα προκύψουν τελικές 

πραγματικές προσφορές. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 Ανάθεση Εκτελεστικών Συμβάσεων 

1. Η συμφωνία-πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή να παραγγείλει 

αγαθά και υπηρεσίες οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας. Η τιμή που έχει προκύψει κατά τη 
διαδικασία σύναψης της Συμφωνίας-Πλαίσιο αποτελεί κατά προσέγγιση και το συμβατικό 
τίμημα για έκαστο είδος και υπηρεσία. Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια 

της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την 

αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι 

συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. 

2. Κάθε Εκτελεστική Σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο της Συμφωνίας – Πλαίσιο θα διέπεται 

από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας – Πλαίσιο, που έχει συναφθεί με τον 

Ανάδοχο θα συνδέεται δε, με τη φύση των προμηθειών και των υπηρεσιών που υποχρεούται 

κάθε φορά να εκτελέσει. 

3. Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις θα συνάπτονται με τον/τους ανάδοχο/ους  της Συμφωνίας – 

Πλαίσιο σύμφωνα με τις διατάξεις των διαδικασιών που προβλέπονται στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 

147/2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τα αναφερόμενα 

στην Υ.Α 3373/390(ΦΕΚ 349 Β΄27-03-1975)  «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής και 

συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των 

αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν 

γένει ΝΠΔΔ κλπ, περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ 2396/53» όπως τροποποιήθηκε με την 
4493/24.4.1975 όμοια  (ΦΕΚ Β΄489), λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πάγια νομολογία του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου (ενδ. σχετ. 164/2018, 119/2018, 211/2017 πράξεις και 252/2016 ως 

προς τις νομικές παραδοχές της πράξη, του VII Τμήματος Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου 

Δαπανών). 

4. Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται και προσδιορίζονται, σύμφωνα με τους όρους της 

συμφωνίας-πλαίσιο ανά ομάδα . Η κάθε εκτελεστική σύμβασης θα προκύψει βάσει:  α) των 

δεδομένων της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης, β) του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης 

επί τοις εκατό (%) επί των νέων Τιμών Αναφοράς (παρ.6 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016), 

όπως αυτές θα έχουν προκύψει από τους νέους επικαιροποιημένους επίσημους 

τιμοκαταλόγους ανταλλακτικών – αναλωσίμων των οχημάτων. Το ποσοστό έκπτωσης καθ’όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης δε μεταβάλλεται. Κατά συνέπεια, ο «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης» θα ορίζεται από την αρμόδια Δ/νση Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης , Συντήρησης Έργων & Πρασίνου (Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων) 

ως εξής: 

 Για την προμήθεια: βάσει των απαιτούμενων για την επισκευή ανταλλακτικών και 

αναλωσίμων λαμβάνοντας υπόψη τους κατατιθέμενους στη Συμφωνία-Πλαίσιο, 

επίσημους τιμοκαταλόγους και το αρχικώς προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του 

Αναδόχου της Συμφωνίας-Πλαίσιο. 

 Για την παροχή υπηρεσίας επισκευής: βάσει των απαιτούμενων εργασιών για την 

επισκευή του οχήματος λαμβάνοντας υπόψη τους Πίνακες Προσδιορισμού Μέγιστης 

Χρονικής Διάρκειας Εκτέλεσης Εργασιών Επισκευής των Τεχνικών Προδιαγραφών της 

παρούσας, σε συνδυασμό με το αρχικώς προσφερόμενο, από τον Ανάδοχο της 

Συμφωνίας-Πλαίσιο, ποσοστό έκπτωσης επί της ενδεικτικής αξίας χρέωσης ανά ώρα 
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εργασίας επισκευής, σαράντα πέντε ευρώ ανά ώρα (45,00€/h). 

5. Αρμόδια υπηρεσία για τις διαδικασίες σύναψης των Εκτελεστικών Συμβάσεων είναι η Δ/νση 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης , Συντήρησης Έργων & Πρασίνου (Τμήμα Διαχείρισης & 

Συντήρησης Οχημάτων) του Δήμου Ιωαννιτών. 

6. Οι  Εκτελεστικές Συμβάσεις αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο μόνο 

εφόσον η αξία τους υπερβαίνει αυτοτελώς τα εκάστοτε ισχύοντα όρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο Κριτήριο Ανάθεσης των Εκτελεστικών Συμβάσεων – Τρόπος Τιμολόγησης - Τρόπος 
πληρωμής συμβατικής αξίας Εκτελεστικών Συμβάσεων: 

Κριτήριο Ανάθεσης: Προσφορά με ποσοστό έκπτωσης 

Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται χωρίς νέα προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαίσιο και με κριτήριο συμφερότερη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής. 

Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται και προσδιορίζονται, σύμφωνα με τους όρους της 

συμφωνίας-πλαίσιο ανά ομάδα
1
. Η κάθε εκτελεστική σύμβασης θα προκύψει βάσει:  α) των 

δεδομένων της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης, β) του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί 

τοις εκατό (%) επί των νέων Τιμών Αναφοράς (παρ.6 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016), όπως αυτές 

θα έχουν προκύψει από τους νέους επικαιροποιημένες επίσημους τιμοκαταλόγους ανταλλακτικών 

– αναλωσίμων των οχημάτων. Το ποσοστό έκπτωσης καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης δε 

μεταβάλλεται. Κατά συνέπεια, ο «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης» θα 

ορίζεται από την αρμόδια Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & Πρασίνου 

(Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων) ως εξής: 

 Για την προμήθεια: βάσει των απαιτούμενων για την επισκευή ανταλλακτικών και 

αναλωσίμων λαμβάνοντας υπόψη τους κατατιθέμενους στη Συμφωνία-Πλαίσιο, 

τιμοκαταλόγους και το αρχικώς προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του Αναδόχου της 

Συμφωνίας-Πλαίσιο. 

 Για την παροχή υπηρεσίας επισκευής: βάσει των απαιτούμενων εργασιών για την επισκευή 

του οχήματος λαμβάνοντας υπόψη τους Πίνακες Προσδιορισμού Μέγιστης Χρονικής 

Διάρκειας Εκτέλεσης Εργασιών Επισκευής των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας, σε 

συνδυασμό με το αρχικώς προσφερόμενο, από τον Ανάδοχο της Συμφωνίας-Πλαίσιο, 

ποσοστό έκπτωσης επί της ενδεικτικής αξίας  χρέωσης ανά ώρα εργασίας επισκευής, σαράντα 

πέντε ευρώ ανά ώρα (45,00€/h). 

Οι κατακυρωθείσες τιμές βάσει των τελικώς προσφερόμενων ποσοστών έκπτωσης είναι σταθερές 

καθ’ όλη τη διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Τρόπος πληρωμής: 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου 

ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και αφού υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών που ανατέθηκαν με την εκάστοτε Εκτελεστική 

Σύμβαση στον ανάδοχο από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται δυνάμει του 

άρθρου 221 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. Εξάλλου για την πληρωμή του αναδόχου ο τελευταίος θα 

πρέπει να προσκομίζει εκ νέου πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας εκτός 

                                                             
1

 Άρθρο 39 παρ. 4 ν. 4412/2017. Στην περίπτωση αυτή οι συμβάσεις που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο δεν 

μπορούν σε καμία περίπτωση να συνεπάγονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο.  
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αν έχει ήδη προσκομίσει τέτοια από προηγούμενη Εκτελεστική Σύμβαση και τα τελευταία είναι σε 

ισχύ. 

β) Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο Παρακολούθηση Εκτελεστικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής (άρθρο 216 
του Ν.4412/2016) 

Αρμόδια υπηρεσία: Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του συμφωνητικού της εκάστοτε Εκτελεστικής 

Σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία - Δ/νση 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης , Συντήρησης Έργων & Πρασίνου (Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης 

Οχημάτων) σε συνεργασία με τις Επιτροπές Παραλαβής που συγκροτούνται γι’ αυτό το σκοπό 

σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των διατάξεων των άρθρων 208, 219 και 220 του Ν. 4412/2016. 

Αρμοδιότητες υπηρεσίας: Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για όλα τα 

ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 

τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου 

και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να 

ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους 

καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως 

συντονιστής. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 

αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους 

της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει 

έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 Παραλαβή υλικών – υπηρεσιών (άρθρα 208, 219 & 221 του Ν.4412/2016)  

Παραλαβή υλικών: 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ανταλλακτικά σε χρονικό διάστημα δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ της εκάστοτε Εκτελεστικής 

Σύμβασης. 

2. Η παράδοση των υπό προμήθεια ανταλλακτικών θα γίνεται στην αποθήκη του Τμήματος 

Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Εργοτάξιο Δήμου 

Ιωαννιτών ( Κωνσταντινουπόλεως 6 ),  ή σε τόπο που θα ορίζει η Υπηρεσία 

3. Η παράδοση των υπό προμήθεια ανταλλακτικών, θα γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του 

προμηθευτή. 

4. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 

εδ. β του άρθρου 221 του ως άνω Νόμου. 

5. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται με 

μακροσκοπική εξέταση. 

6. Συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά 
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τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. 

 

1. Παραλαβή των υπηρεσιών επισκευής: 

Ο χρόνος παράδοσης των επισκευασμένων οχημάτων από τον ανάδοχο σε πλήρη και ασφαλή 

λειτουργία σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλούς 

λειτουργίας του κατασκευαστή για χρήση από τον Δήμο Ιωαννιτών, τα οποία θα περιλαμβάνονται 

στην εκάστοτε Εκτελεστική Σύμβαση, ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει χωρίς καθυστέρηση στην 
εκτέλεση των εργασιών επισκευής των οχημάτων-μηχανημάτων με τα απαραίτητα ανταλλακτικά 
και να τα παραδίδει επισκευασμένα μέσα στο χρονικό όριο συνήθως των 48 ωρών για μικρές 
βλάβες  και αυτό δεν δίναται να  ξεπερνά τις δέκα (10) ημερολογιακές μέρες ή να καθορίζεται 
διαφορετικά ανά περίπτωση  για σοβαρές βλάβες μετά και την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας 

από την εισαγωγή του εκάστοτε οχήματος προς επισκευή με βάση την ημερομηνία εισαγωγής στο 

συνεργείο του Αναδόχου η  οποία θα αναγράφεται στα εκδοθέντα δελτία παράδοσης του οχήματος.  

Η παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται γι’ αυτό το σκοπό σύμφωνα με την παρ.3 και την παρ.11 εδ. δ’ του άρθρ. 221 του 

Ν.4412/2016, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. 

2. Τόπος παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών επισκευής των οχημάτων, ορίζεται το 

εξωτερικό συνεργείο του Αναδόχου που θα αναδειχθεί μέσα από τη διαδικασία σύναψης 

Συμφωνίας Πλαίσιο. 

3. Κατά τη διαδικασία ̟αραλαβής διενεργείται ο α̟αιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στα σχετικά Παραρτήµατα και τους όρους της ̟αρούσας, δύναται δε να καλείται 
να ̟αραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής 
α) είτε ̟αραλαµβάνει τις σχετικές υ̟ηρεσίες ή /και ̟αραδοτέα εφόσον καλύ̟τονται οι 
α̟αιτήσεις της σύµβασης χωρίς έγκριση / α̟όφαση του α̟οφαινόµενου οργάνου, β) είτε 
εισηγείται για την ̟αραλαβή µε ̟αρατηρήσεις ή την α̟όρριψη των ̟αρεχόµενων 
υ̟ηρεσιών ή/και ̟αραδοτέων σύµφωνα µε τις ̟αραγράφους 3 και 4 του άρθρου 219 του Ν. 
4412/2016. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και σε τµηµατικές ̟αραλαβές. 
4. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες. 

5. Για την εφαρμογή της παρ. 3 ορίζονται τα ακόλουθα: α) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, 

με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 

παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να 

προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και 

να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. β) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και 

τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220 του Ν.4412/2016. 

6. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 

του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παρ. 2 

ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παρ. 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. 

7. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 

πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. Η 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 
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από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

8. H εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

9. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας και επισκευών (άρθρο 215 του ν. 4412/2016) 
 

1. Η εγγυημένη λειτουργία ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την παράδοση της προμήθειας 

κάθε ανταλλακτικού ή την παροχή κάθε υπηρεσίας συντήρησης/επισκευής βλάβης ή επισκευής με 

τοποθέτηση υλικών αναλωσίμων ή ανταλλακτικών.  

2.  Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία 

του αντικειμένου της σύμβασης και οφείλει να προβαίνει στην αποκατάσταση των 

ελαττωμάτων που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας και της επισκευής. 

3. 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. 

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

5. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης 

του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 

ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο της σύμβασης την 

έκπτωση του αναδόχου. 

6. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής δύναται να συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής 

της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις 

απαιτήσεις της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης προμήθειας - Παράταση διάρκειας 
σύμβασης (άρθρα 206, 217 Ν.4412/2016) 
 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης μέσα στα 

χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζουν τα αναφερόμενα  άρθρα  της παρούσας. 

2. Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης της προμήθειας των αγαθών μπορεί να παρατείνεται υπό τις 

ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις (παρ.1 άρθρου 206 Ν.4412/2016): 

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 “Τροποποίηση σύμβασης” του Ν.4412/2016, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της 

αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο Ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 

Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης. 

3. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

4. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του 
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σχετικού αιτήματος του Αναδόχου. 

5. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας 

βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση 

εκπρόθεσμης παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του επόμενου άρθρου της παρούσας. 

6. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 

ή,  εάν  λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

8. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 

Παράταση διάρκειας σύμβασης (παρ.2 άρθρου 217 του Ν.4412/2016) 

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που 

διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% 

αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς 

της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου. Η ως άνω περίπτωση αφορά σε παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου 

της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση -  τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους 

του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 Αν λήξει η συνολική  διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί 

εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να 

υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ 17ο Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας – Ποινικές Ρήτρες (άρθρα 207, 218 
Ν.4412/2016) 
 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 

Α. Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της 

παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Β. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 

των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας αυτών. 

Γ. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση, παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Δ. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη 

της ένωσης. 

 

Ανωτέρα βία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016) 
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Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Ποινικές Ρήτρες: 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

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

ανάδοχο έκπτωτο. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ιωάννινα   28/11/2022 

Ο Αναπλ.  Προϊστάμενος  

Δ/νσης  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης  Έργων και Πρασίνου  

 

Παναγιώτης Τσώλης 

Π.Ε. Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών 

 

 

 

 
Ιωάννινα 28/11/2022 

Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

Κων/νος Γ. Καλογήρου 

Μηχανικός Οχημάτων ΤΕ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΩΝ» 

ΠΙΝΑΚΑΣ: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ - ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 

Α/Α 

ΟΜΑΔΑΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 2022 

(1) 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 2023 

(2) 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 2024 

(3) 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΕΤΟΥΣ 2025 

(4) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1. Ανταλλακτικά  & αναλώσιμα 

φορτηγών άνω των 3,5 tn 

 

403,20 

 

80.645,16 177.419,35  177.419,35  435.887,06 

2. Εργασίες & επισκευές 

πλαισίων φορτηγών άνω 

των 3,5tn 

 

 

403,20 

 

 

16.129,03 64.516,20 64.516,20 145.564,63 

3. Εργασίες & επισκευές 

υπερκατασκευών  

 

403,20 

 

24.193,55 64.516,20 64.516,20 153.629,15 

4. Εργασίες & επισκευές 

φανοποιίας για όλα τα 

οχήματα 

 

 

403,20 

 

 

4.032,26 6.451,61 6.451,61 17.338,68 

5. Ανταλλακτικά & αναλώσιμα 

ημιφορτηγών κάτω των 3,5 

tn και επιβατικών 

 

 

403,20 

 

 

16.129,03 24.193,55 24.193,55 64.919,33 

6. Εργασίες & επισκευές 

πλαισίων ημιφορτηγών 

κάτω των 3,5tn και 

επιβατικών 

 

 

403,20 

 

 

8.064,52 20.161,29 20.161,29 48.790,30 

7. Ανταλλακτικά & αναλώσιμα 

χωματουργικών 

μηχανημάτων 

 

403,20 

 

16.129,03 
48.387,10 48.387,10 113.306,43 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων 

Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6 
Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα 
Τηλ: 2651031168, 2651361396 
Πληροφορίες: κ. Καλογήρου Κων/νο  
e-mail : kkalogirou@ioannina.gr 
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8. Εργασίες & Επισκευές 

χωματουργικών 

μηχανημάτων 

 

403,20 

 

16.129,03 

 

32.258,06 

 

32.258,06 
81.048,35 

9. Ανταλλακτικά - αναλώσιμα 

και εργασίες – επισκευές 

μοτό  

 

403,20 

 

806,45 
3.225,81 3.225,81 7.661,27 

10. Αναλώσιμα υλικά 

σαρώθρων  

 

403,48 

 

8.064,53 24.194,23 24.194,21 56.856,45 

11. Εργασίες & επισκευές 

σαρώθρων 

 

403,20 

 

2.419,35 12.096,77 12.096,77 27.016,09 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

4.435,48 192.741,94 477.420,17 477.420,15 1.152.017,74 

 

Φ.Π.Α. 24% 

1.064,52 46.258,07 114.580,84 114.580,83 276.484,26 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

5.500,00 239.000,01 592.001,01 592.000,98 1.428.502,00 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ (1)+(2)+(3)+(4)  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: (Ένα εκ. τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλ. πεντακόσια δύο 
ευρώ) 

 

1.428.502,00 

 

 

CPV : 34300000-0 (Μέρη & εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους) με 

μονάδα μέτρησης «προμήθεια» και ποσότητα «τεμάχια » 

CPV : 50118400-9 (Υπηρεσίες επισκευής βλαβών μηχανοκίνητων οχημάτων) με μονάδα μέτρησης 
«υπηρεσία» και ποσότητα «εργατοώρα» 

 

Η δαπάνη για τις εν λόγω συμβάσεις της συμφωνίας-πλαίσιο θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του 

προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022-2023-2024-2025 ως εξής : 

Κ.Α.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 2022 ΠΟΣΟ 2023 ΠΟΣΟ 2024 ΠΟΣΟ 2025 

15-6263.011 Επισκευή μεταφορικών 

μέσων 

300,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 

15-6671.012 Προμήθεια 

ανταλλακτικών 

επισκευής μεταφορικών 

μέσων 

300,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 

20-6263.001  Επισκευή μεταφορικών 

μέσων 

400,00 70.000,00 168.250,00 168.250,00 

20-6264.003 Επισκευή λοιπών 

μηχανημάτων 

300,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 

20-6671.013 Προμήθεια 

ανταλλακτικών 

300,00 80.000,00 215.000,00 215.000,00 
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επισκευής μεταφορικών 

μέσων 

20-6672.013 Προμήθεια 

ανταλλακτικών 

επισκευής λοιπών 

μηχανημάτων 

300,00 8.000,00 41.751,00 41.751,00 

20-6699.007 Προμήθεια αναλώσιμων  

υλικών σαρώθρων 

300,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 

30-6263.011 Επισκευή μεταφορικών 

μέσων 

300,00 8.000,00 20.000,00 20.000,00 

30-6264.011 Επισκευή λοιπών 

μηχανημάτων 

300,00 10.000,00 13.000,00 13.000,00 

30-6671.012 Προμήθεια 

ανταλλακτικών 

επισκευής μεταφορικών 

μέσων 

300,00 11.000,00 20.000,00 20.000,00 

35-6263.002 Επισκευή μεταφορικών 

μέσων 

300,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 

35-6671.001 Προμήθεια 

ανταλλακτικών 

επισκευής μεταφορικών 

μέσων 

300,00 4.500,00 8.000,00 8.000,00 

40-6263.011 Επισκευή μεταφορικών 

μέσων 

300,00 1.500,00 4.500,00 4.500,00 

40-6671.001 Προμήθεια 

ανταλλακτικών 

επισκευής μεταφορικών 

μέσων 

300,00 2.500,00 7.000,00 7.000,00 

50-6263.001 Επισκευή μεταφορικών 

μέσων 

300,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 

50-6671.001 Προμήθεια 

ανταλλακτικών 

επισκευής μεταφορικών 

μέσων 

300,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 

70.02.6263.001 Επισκευή μεταφορικών 

μέσων 

300,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 

70.02.6671.001 Προμήθεια 

ανταλλακτικών 

επισκευής μεταφορικών 

μέσων 

300,00 1.500,00 3.500,00 3.500,00 

ΣΥΝΟΛΑ 5.500,00 239.000,00 592.001,00 592.001,00 
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Τα παραπάνω ποσά αποτελούν τα εγκεκριμένα ποσά για την ανάληψη της πολυετούς δαπάνης που 

απαιτείται και συνολικά είναι  1.428.502,00 €.  

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ιωάννινα   28/ 11/2022 

Ο Αναπλ.  Προϊστάμενος  

Δ/νσης  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης  Έργων και Πρασίνου  

 

Παναγιώτης Τσώλης 

Π.Ε. Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών 

 

 

 

 
Ιωάννινα 28 /11/2022 

Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

Κων/νος Γ. Καλογήρου 

Μηχανικός Οχημάτων ΤΕ 

 



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 

                         

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ–ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕΣΩ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΩΝ» 

 

Ο   Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταρείας    ………………………………………………………..με   

έδρα…………………………Δ/νση...…………………………Τηλ.…….………………,ema

il……………….αφού έλαβα πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και των 

σχετικών εγγράφων Παραρτημάτων αυτής, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, 

που αφορούν στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης άνω των 

ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ–ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΕΠΙΣΚΕΥΗ   ΟΧΗΜΑΤΩΝ   ΤΟΥ   

ΔΗΜΟΥ   ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ   ΜΕΣΩ   ΣΥΝΑΨΗΣ  ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΞΙ  (36)  ΜΗΝΩΝ»,  προσφέρω  για  την  ανάληψη  

των  ομάδων …………………… (αριθμητική αναγραφή) της Συμφωνίας-Πλαίσιο τα 

παρακάτω ποσοστά έκπτωσης (%) και τις παρακάτω τιμές: 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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ΟΜΑ∆Α 1: Ανταλλακτικά φορτηγών άνω των 3,5 tn 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ 
ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(36 ΜΗΝΕΣ) (1) 

 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(36 ΜΗΝΕΣ) (2) 

 
 

̟οσοστό έκ̟τωσης (%) ε̟ί των ισχυόντων 
τιµοκαταλόγων των ε̟ίσηµων αντι̟ροσώ̟ων 

των εταιρειών εισαγωγής) 
(36 ΜΗΝΕΣ) 

(3) =[(1)-(2)]/[1] 
(3)x100 

 

435.887,06 € ……………………..€ 

 
 

………………………………% 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ποσό χωρίς ΦΠΑ (Αριθμητικώς): 

……………………………………………………………………….€ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
χωρίς ΦΠΑ  (Ολογράφως): 

…………………………………………………………………………€ 

 

 

ΟΜΑ∆Α 2: Εργασίες & ε̟ισκευές ̟λαισίων φορτηγών άνω των 3,5tn 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ 

ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΠΟΣΟ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 45,00€/ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(36 ΜΗΝΕΣ) (1) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(36 ΜΗΝΕΣ) (2) 

 
 

̟οσοστό έκ̟τωσης (%) ε̟ί της αξίας χρέωσης 
45,00€ ανά ώρα εργασίας ε̟ισκευής) (36 

ΜΗΝΕΣ) 
(3) =[(1)-(2)]/[1] 

(3)x100 

145.564,63 € 

 

 

 

…………………………….€ 

 

 

 

 

…………………………….% 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ποσό χωρίς ΦΠΑ (Αριθμητικώς): 

……………………………………………………………………….€ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
χωρίς ΦΠΑ  (Ολογράφως): 

……………………………………………………………………….€ 
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ΟΜΑ∆Α 3: Εργασίες & ε̟ισκευές υ̟ερκατασκευών 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ 
ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(36 ΜΗΝΕΣ) (1) 

ΥΠΟΛΟΓΙΜΣΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(2) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(36 ΜΗΝΕΣ)  

(3) = (1) – [(1)Χ(2])  
(3)x100 

 
 
 

153.629,15 € 

α- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ: ̟οσοστό έκ̟τωσης 
(%) ε̟ί της αξίας χρέωσης 45,00€ 
ανά ώρα εργασίας ε̟ισκευής) (36 

ΜΗΝΕΣ) -α 
 

…………………………..% 

 

…………………………….€ 

 

β-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ̟οσοστό 
έκ̟τωσης (%) ε̟ί των ισχυόντων 

τιµοκαταλόγων των ε̟ίσηµων 
αντι̟ροσώ̟ων των εταιρειών 

εισαγωγής) (36 ΜΗΝΕΣ) - β 
 

………………………% 

 
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ  (Μ.Ε.) 

ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ&ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:   
Μ.Ε=  α+β/2 µε β≥α ε̟ί ̟οινή 

α̟οκλεισµού  
 

……………………….% (2) 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ποσό χωρίς ΦΠΑ (Αριθμητικώς): 

…………………………………………………………………………€ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
χωρίς ΦΠΑ  (Ολογράφως): 

………………………………………………………………………….€ 
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ΟΜΑ∆Α 4: Εργασίες & ε̟ισκευές φανο̟οιίας για όλα τα οχήµατα 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ 
ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(36 ΜΗΝΕΣ) (1) 

ΥΠΟΛΟΓΙΜΣΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(2) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(36 ΜΗΝΕΣ)  

(3) = (1) – [(1)Χ(2])  
(3)x100 

 
 
 

17.338,68 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ: ̟οσοστό έκ̟τωσης 
(%) ε̟ί της αξίας χρέωσης 45,00€ 
ανά ώρα εργασίας ε̟ισκευής) (36 

ΜΗΝΕΣ) -α 
 

…………………………..% 

 

…………………………….€ 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ̟οσοστό 
έκ̟τωσης (%) ε̟ί των ισχυόντων 

τιµοκαταλόγων των ε̟ίσηµων 
αντι̟ροσώ̟ων των εταιρειών 

εισαγωγής) 
(36 ΜΗΝΕΣ) - β 

 
………………………% 

 
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ  (Μ.Ε.) 

ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ&ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:   
Μ.Ε=  α+β/2 µε β≥α ε̟ί ̟οινή 

α̟οκλεισµού  
 

……………………….% (2) 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ποσό χωρίς ΦΠΑ (Αριθμητικώς): 

……………………………………………………………………….€ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
χωρίς ΦΠΑ  (Ολογράφως): 

……………………………………………………………………….€ 

 

 

 

ΟΜΑ∆Α 5: Ανταλλακτικά & αναλώσιµα ηµιφορτηγών κάτω των 3,5 tn και ε̟ιβατικών 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ 
ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(36 ΜΗΝΕΣ) (1) 

 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(36 ΜΗΝΕΣ) (2) 

 
 

̟οσοστό έκ̟τωσης (%) ε̟ί των ισχυόντων 
τιµοκαταλόγων των ε̟ίσηµων αντι̟ροσώ̟ων 

των εταιρειών εισαγωγής) 
(36 ΜΗΝΕΣ) 

(3) =[(1)-(2)]/[1] 
(3)x100 

 

64.919,33 € ……………………..€ 

 
 

………………………………% 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ποσό χωρίς ΦΠΑ (Αριθμητικώς): 

………………………………………………………………………€ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
χωρίς ΦΠΑ  (Ολογράφως): 

………………………………………………………………………€ 
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ΟΜΑ∆Α 6: Εργασίες & ε̟ισκευές ̟λαισίων ηµιφορτηγών κάτω των 3,5tn και ε̟ιβατικών 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ 

ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΠΟΣΟ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 45,00€/ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(36 ΜΗΝΕΣ) (1) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(36 ΜΗΝΕΣ) (2) 

 
 

̟οσοστό έκ̟τωσης (%) ε̟ί της αξίας χρέωσης 
45,00€ ανά ώρα εργασίας ε̟ισκευής) (36 

ΜΗΝΕΣ) 
 

(3) =[(1)-(2)]/[1] 
(3)x100 

48.790,30 € 

 

 

 

…………………………….€ 

 

 

 

 

…………………………….% 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ποσό χωρίς ΦΠΑ (Αριθμητικώς): 

……………………………………………………………………….€ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
χωρίς ΦΠΑ  (Ολογράφως): 

……………………………………………………………………….€ 

 

 

 

 

ΟΜΑ∆Α 7:  Ανταλλακτικά & αναλώσιµα χωµατουργικών µηχανηµάτων 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ 
ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(36 ΜΗΝΕΣ) (1) 

 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(36 ΜΗΝΕΣ) (2) 

 
 

̟οσοστό έκ̟τωσης (%) ε̟ί των ισχυόντων 
τιµοκαταλόγων των ε̟ίσηµων αντι̟ροσώ̟ων 

των εταιρειών εισαγωγής) 
(36 ΜΗΝΕΣ) 

(3) =[(1)-(2)]/[1] 
(3)x100 

 

113.306,43 € ……………………..€ 

 
 

………………………………% 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ποσό χωρίς ΦΠΑ (Αριθμητικώς): 

…………………………………………………………………………. € 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
χωρίς ΦΠΑ  (Ολογράφως): 

…………………………………………………………………………..€ 
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ΟΜΑ∆Α 8 : Εργασίες & Ε̟ισκευές χωµατουργικών µηχανηµάτων 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ 
ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΠΟΣΟ 

ΧΡΕΩΣΗΣ 45,00€/ 
ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(36 ΜΗΝΕΣ) (1) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(36 ΜΗΝΕΣ) (2) 

 
 

̟οσοστό έκ̟τωσης (%) ε̟ί της αξίας χρέωσης 
45,00€ ανά ώρα εργασίας ε̟ισκευής) (36 

ΜΗΝΕΣ) 
(3) =[(1)-(2)]/[1] 

(3)x100 

81.048,35 € 

 

 

 

…………………………….€ 

 

 

 

 

…………………………….% 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ποσό χωρίς ΦΠΑ (Αριθμητικώς): 

…………………………………………………………………………€ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
χωρίς ΦΠΑ  (Ολογράφως): 

………………………………………………………………………….€ 
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ΟΜΑ∆Α 9: Ανταλλακτικά – Αναλώσιµα και Ε̟ισκευές µοτό 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ 
ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(36 ΜΗΝΕΣ) (1) 

ΥΠΟΛΟΓΙΜΣΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(2) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(36 ΜΗΝΕΣ)  

 
(3) = (1) – [(1)Χ(2])  

(3)X100 
 

7.661,27€ 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ: ̟οσοστό έκ̟τωσης 
(%) ε̟ί της αξίας χρέωσης 45,00€ 
ανά ώρα εργασίας ε̟ισκευής) (36 

ΜΗΝΕΣ) -α 
 

…………………………..% 

 

…………………………….€ 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ̟οσοστό 
έκ̟τωσης (%) ε̟ί των ισχυόντων 

τιµοκαταλόγων των ε̟ίσηµων 
αντι̟ροσώ̟ων των εταιρειών 

εισαγωγής) 
(36 ΜΗΝΕΣ) - β 

 
………………………% 

 
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ  (Μ.Ε.) 

ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ&ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:   
Μ.Ε=  α+β/2 µε β≥α ε̟ί ̟οινή 

α̟οκλεισµού  
 

……………………….% (2) 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ποσό χωρίς ΦΠΑ (Αριθμητικώς): 

…………………………………………………………………………€ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
χωρίς ΦΠΑ  (Ολογράφως): 

…………………………………………………………………………€ 
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ΟΜΑ∆Α 10: Αναλώσιµα σαρώθρων 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ 
ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(36 ΜΗΝΕΣ) (1) 

 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(36 ΜΗΝΕΣ) (2) 

 
 

̟οσοστό έκ̟τωσης (%) ε̟ί των ισχυόντων 
τιµοκαταλόγων των ε̟ίσηµων αντι̟ροσώ̟ων 

των εταιρειών εισαγωγής) 
(36 ΜΗΝΕΣ) 

(3) =[(1)-(2)]/[1]      
(3)x100 

 

56.856,45 € …………………….. 

 
 

……………………………… 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ποσό χωρίς ΦΠΑ (Αριθμητικώς): 

……………………………………………………………………………. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
χωρίς ΦΠΑ  (Ολογράφως): 

……………………………………………………………………………. 

 

 

ΟΜΑ∆Α 11: Εργασίες & ε̟ισκευές σαρώθρων 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ 
ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΠΟΣΟ 

ΧΡΕΩΣΗΣ 45,00€/ 
ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(36 ΜΗΝΕΣ) (1) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(36 ΜΗΝΕΣ) (2) 

 
 

̟οσοστό έκ̟τωσης (%) ε̟ί των ισχυόντων 
τιµοκαταλόγων των ε̟ίσηµων αντι̟ροσώ̟ων 

των εταιρειών εισαγωγής) 
(36 ΜΗΝΕΣ) 

(3) =[(1)-(2)]/[1] 
(3)x100 

 

27.016,09 € ……………………..€ 

 
 

………………………………% 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ποσό χωρίς ΦΠΑ (Αριθμητικώς): 

……………………………………………………………………………. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
χωρίς ΦΠΑ  (Ολογράφως): 

……………………………………………………………………………. 
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