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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π∆60/07, του Π∆ 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» καθώς και τις διατάξεις του Νέου Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) καθώς και του Ν.3852/2010. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
∆ηµόσιο διεθνή διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών επισκευής 
οχηµάτων & µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, µε κριτήριο κατακύρωσης την 

χαµηλότερη τιµή, δηλαδή το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στις τιµές του 

πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών της µελέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του 

Άρθρου 209, της παρ. 1 του Άρθρου 273 του Ν.3463/2006, του Π.∆. 28/1980 και του Π.∆/τος 

60/2007 ΦΕΚ 64 Α’. 

Η εργασία επισκευής οχηµάτων & µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης είναι 
ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ενός εκατοµµυρίου τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων 

τριακοσίων εβδοµήντα ευρώ (€1.499.370) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% ή 1.219.000 € µη 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών ή µέχρι εξαντλήσεως 

του συµφωνηθέντος ποσού, σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους και τις προϋποθέσεις της 

∆ιακήρυξης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 

1. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασιών και 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 και του Π∆60/07. 

2. Τόπος διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται το ∆ηµοτικό Κατάστηµα Θεσσαλονίκης οδός 

Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Κτήριο Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020. 

3. Ως ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η …………………ηµέρα  …………. 

και από ώρα …………  µέχρι ……………… 
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ΑΡΘΡΟ 2° 

Προϋπολογισµός 
Η εργασία «επισκευής οχηµάτων & µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης» 

προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 1.219.000 € και επιπλέον Φ.Π.Α 23%, δηλαδή σύνολο  1.499.370 €. 

Η δαπάνη της εργασίας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων του δήµου 

έτους 2014. 

Θα υπάρξει σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του έτους 2014, η οποία θα προέρχεται από 

πόρους και ανταποδοτικά τέλη του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

Ειδικότερα, η εργασία έχει την µορφή συµφωνίας πλαισίου(Άρθρο 26 του Π.∆/τος 60/2007 ΦΕΚ 64 

Α’) και αφορά τις επισκευές των µεταφορικών µέσων και των µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης, δηλαδή των φορτηγών, των απορριµµατοφόρων, των βυτιοφόρων, των επιβατηγών 

κ.λ.π, οι οποίες θα απαιτηθούν σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης προγραµµατισµένες και 

απρόβλεπτες. 

ΑΡΘΡΟ 3° 

∆εκτοί στο διαγωνισµό 
∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι διαθέτουν τις σχετικές εγκαταστάσεις, συνεργεία ή 

εργαστήρια επισκευής οχηµάτων-µηχανηµάτων ή των µηχανικών µερών τους. 

  

ΑΡΘΡΟ 4° 

Στοιχεία διαγωνισµού 

Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι: 

α) Η παρούσα διακήρυξη 

β) Ο προϋπολογισµός 

γ) Η τεχνικές προδιαγραφές 

δ) Ο πίνακας κόστους ενδεικτικών εργασιών. Οι τιµές του πίνακα περιλαµβάνουν µόνο 

το ενδεικτικό κόστος εργασίας προ ΦΠΑ και όχι τα ανταλλακτικά. 

ε) Η προσφορά του διαγωνιζοµένου (συµπλήρωση τιµολογίου) 

στ) Τα από τον διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά, περιγραφικά και κατασκευαστικά στοιχεία που θα 

κατατεθούν µε την προσφορά. 

ΑΡΘΡΟ 5° 

∆ικαιολογητικά - Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής 
Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα παρίστανται αυτοπροσώπως. Οι ανώνυµες εταιρείες 

εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 

πρόσωπο (άρθρο 24, παρ. 3 Ν. 1832/89) προσερχόµενο αυτοπροσώπως, που καταθέτει κατά τη 

δηµοπρασία πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, το οποίο εγκρίνει τη συµµετοχή 

αυτής στο διαγωνισµό για την ανάληψη της δηµοπρατούµενης παροχής υπηρεσιών και ορίζει τον 

εκπρόσωπο αυτής. Οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσωπούνται από το ∆ιαχειριστή τους ή άλλο 

νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Απαραίτητη η κατάθεση συστατικής πράξης των Εταιρειών. 

Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει να καταθέσουν προσφορές για το σύνολο των 
εργασιών που περιλαµβάνονται σε µια ή σε περισσότερες κατηγορίες (οµάδες ή άρθρα της 
µελέτης), όπως αυτές περιγράφονται στη Μελέτη – Τεχνική Περιγραφή. 

Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν (επί ποινή αποκλεισµού) να προσκοµίσουν κατά 

τη διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε τρεις φακέλους, οι οποίοι θα περιέχονται µέσα 

σε έναν εξωτερικό κυρίως φάκελο: 

Συγκεκριµένα, οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µέσα σε 

καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία 

γράµµατα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο πλήρης τίτλος του ∆ήµου που διενεργεί την εργασία. 

γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. 

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
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Οι τρείς επιµέρους, ανεξάρτητοι φάκελοι θα είναι φέρουν τα ίδια στοιχεία, τον τίτλο του φακέλου 

και θα είναι κι αυτοί καλά σφραγισµένοι και θα περιέχουν τα εξής: 

Α. Φάκελος δικαιολογητικών (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) επί ποινή αποκλεισµού  : 

1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο επιµελητήριο στο οποίο ανήκουν οι διαγωνιζόµενοι, ισχύος µέχρι 

την ηµέρα του διαγωνισµού, τουλάχιστον. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. (Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι 

πιστοποιούνται ως προς την επαγγελµατική τους ιδιότητα µε ότι προβλέπει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΧΓ του Π∆60/07). 

2. Επικυρωµένη, από την αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική αρχή, άδεια λειτουργίας που να 

βρίσκεται σε ισχύ σύµφωνα µε τις προβλέψεις της σχετικής νοµοθεσίας ή στην περίπτωση που η 

προσκόµιση της σχετικής άδειας για βάσιµο λόγο δεν είναι δυνατή, προσκόµιση ένορκης 

βεβαίωσης ή πιστοποιητικού σχετικά µε την άσκηση του επαγγέλµατος και υπό τους όρους που 

προβλέπονται στη σχετική νοµοθεσία. (Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι πιστοποιούνται ως προς την 

επαγγελµατική τους ιδιότητα µε ότι προβλέπει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧΓ του Π∆60/07). 

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1985 του διαγωνιζόµενου όπου αναφέρονται 

i. ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τα οποία 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 

ii. αναλυτικά οι κατηγορίες (οµάδες) παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες θα καταθέσει προσφορά. 

iii. ότι η προσφορά καλύπτει το σύνολο των προκηρυσσόµενων εργασιών ανά κατηγορία 

iv. ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δεν είναι µικρότερος των έξι (6) µηνών 

v. ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

vi. ότι ο διαγωνιζόµενος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Προκειµένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από αντίστοιχη 

αρχή 

vii. ότι ο διαγωνιζόµενος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική του 

διαγωγή βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου και ότι δεν έχει διαπράξει 

επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Στη δήλωση δεν επιτρέπεται καµία αναγραφή, η οποία θα τροποποιεί τους όρους της δηµοπρασίας.  

4. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Γραµµάτιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 5% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης µε το 

Φ.Π.Α., 7µηνης ισχύος και συντεταγµένης κατά τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο  και τους 

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το ποσοστό 5% υπολογίζεται επί του προϋπολογισµού της 

υπηρεσίας για την/τις κατηγορία/ες υπηρεσιών στις οποίες ο κάθε διαγωνιζόµενος καταθέτει 

προσφορά. 

5. Πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικούντος Οργάνου του 

προσφέροντος ή σε περίπτωση ένωσης εταιριών, των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των φορέων της 

ένωσης ή σε περίπτωση προσωπικών εταιριών των νοµίµων εκπροσώπων αυτών, µε το οποίο: 

i. Εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό. 

ii. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος) 

εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµπεριλαµβανοµένης και 

της προσφοράς, καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση 

των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό 

έγγραφο απαιτηθεί. Επίσης να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί 

κατ’ εντολή και για λογαριασµό του Αναδόχου για όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη 

Σύµβαση, συµµετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις µε τα αρµόδια για την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής 

iii. Για τους υποψηφίους που δεν είναι Ανώνυµες Εταιρείες: Απόσπασµα του Καταστατικού των 

εταιρειών που λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό, από το οποίο να προκύπτει ποιοι δεσµεύουν 

την κάθε εταιρία µε την υπογραφή τους 

6. Φορολογική ενηµερότητα του διαγωνιζόµενου. 
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7. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ηµεροµηνία της ως άνω διεξαγωγής του διαγωνισµού, είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων και των 

εργαζοµένων τους. Σε περίπτωση που οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είναι εγκατεστηµένοι 

στο εξωτερικό, τα δικαιολογητικά των παραγράφων 6 και 7 εκδίδονται µε βάση τη νοµοθεσία της 

χώρας εγκατάστασής τους, από την οποία εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 

σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη 

διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, σχετική βεβαίωση της 

αρµόδιας αρχής περί µη έκδοσης του ή ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζόµενου ότι δεν υφίστανται 

για τον ίδιο ή την συµµετέχουσα εταιρεία οι παραπάνω εκκρεµότητες. (Οι αλλοδαποί 

διαγωνιζόµενοι πιστοποιούνται ως προς την επαγγελµατική τους ιδιότητα µε ότι προβλέπει το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧΓ του Π∆60/07). 

9. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας. Όταν συµµετέχουν εταιρίες, υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού 

µητρώου έχουν οι διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη εκπροσώπηση 

προκύπτει από το καταστατικό της εταιρείας. Σε περίπτωση που οι συµµετέχοντες στο 

διαγωνισµό είναι εγκατεστηµένοι στο εξωτερικό, τα δικαιολογητικά των παραγράφων 8 και 9 

εκδίδονται µε βάση τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους, από την οποία εκδίδονται τα 

σχετικά πιστοποιητικά.  

10. Υπεύθυνη δήλωση (του ν.1599/86) µε την οποία θα δηλώνουν ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους 

αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους παρακάτω λόγους: 

i. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου . 

ii. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συµβουλίου. 

iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

iv. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/EOK, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 

v. υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία κατά 

τις διατάξεις του ελληνικού ποινικού κώδικα. 

11. Επιπρόσθετα, τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασης 

και νοµιµοποίησής τους: Αν το νοµικό πρόσωπο είναι ανώνυµος εταιρεία, το Φ.Ε.Κ. σύστασης 

καθώς και το Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης / συγκρότησης σε σώµα του εν ενεργεία ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του, κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισµού. Αντίστοιχα τα αλλοδαπά νοµικά 

πρόσωπα θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασης, νοµιµοποίησης και 

εκπροσώπησης τους επικυρωµένα από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 

εγκατάστασης τους. 

12. Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις εταιρειών θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω εδαφίων  του παρόντος άρθρου για κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας 

13. Προκειµένου για ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες, αυτές µπορούν να συµµετάσχουν, αυτοτελώς ή 

σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε µορφής οντότητα, στη διαγωνιστική 

διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταθέσουν ως δικαιολογητικό συµµετοχής, σύµφωνα µε 

το άρθρο 8 του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν.3414/2005, την 

ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους. Εφόσον µέτοχος είναι άλλη ανώνυµη εταιρεία µε ποσοστό 
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συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (%), οι µετοχές της εταιρείας 

αυτής είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση 

συµµετοχής εταιριών άλλης νοµικής µορφής, πλην των ανωνύµων, στις οποίες συµµετέχουν ή 

κατέχουν εταιρικά µερίδια ανώνυµες εταιρείες, µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 

τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές µέχρι και του 

τελευταίου φυσικού προσώπου. Οι αναφερόµενες υποχρεώσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές 

ανώνυµες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, 

υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το 

σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, την ονοµαστικοποίησης 

των µετοχών τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου. Η υποχρέωση περαιτέρω 

ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια 

κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες. 

 

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά και έγγραφα πρέπει να κατατίθενται σε πρωτότυπα ή σε 

επικυρωµένα φωτοαντίγραφα ή σε αντίγραφα συνοδευµένα από υπεύθυνη δήλωση τους ότι είναι 

γνήσια (Οι υπεύθυνες δηλώσεις ισχύουν µόνο για διοικητικά και όχι για ιδιωτικά έγγραφα) 

 

Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς (κριτήρια οικονοµικής και τεχνικής επάρκειας): 
Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία για την παροχή 

υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και των µηχανικών µερών τους προς το ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης. 

Συγκεκριµένα σ αυτόν το φάκελο θα κατατεθούν: 

1. ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί των τριών (3) προηγουµένων του έτους του διαγωνισµού 

οικονοµικών χρήσεων (2010-2011-2012). Σε περίπτωση µη υποχρέωσης δηµοσίευσης 

οικονοµικών καταστάσεων θα πρέπει να προσκοµίζονται αντίγραφα Ε1 & Ε3 ή Ε5 των 

αντίστοιχων ετών. 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση (του ν.1599/86) του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις (3) 

τελευταίες χρήσεις ή από την έναρξη δραστηριοτήτων, εφόσον είναι διαθέσιµες οι 

πληροφορίες. Ελάχιστη απαίτηση : Συνολικός κύκλος εργασιών των τριών τελευταίων ετών 

(2010-2011-2012) ισοδύναµος µε το αντικείµενο της σύµβασης που θα προκύψει. ∆ηλαδή 

ισοδύναµος µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της κατηγορίας ή των κατηγοριών στις οποίες θα 

συµµετέχει ο ενδιαφερόµενος. 

3. Κατάλογος των εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά την προηγούµενη τριετία, συνοδευόµενος 

από τα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών. Ελάχιστη απαίτηση: ολοκληρωµένες εργασίες εντός της 

προηγούµενης τριετίας (2010-2011-2012) ανάλογες σε είδος και σε συνολική αξία ίσες µε το 

ήµισυ (50%) του αντικειµένου της σύµβασης. Η αναλογία αναφέρεται στην κατηγορία ή τις 

κατηγορίες στις οποίες θα συµµετέχει ο ενδιαφερόµενος. 

4. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού και των µέτρων που λαµβάνει ο πάροχος υπηρεσιών για 

την εξασφάλιση της ποιότητας καθώς και του εξοπλισµού έρευνας και ανάπτυξης της 

επιχείρησής του. Επίσης, να περιγραφεί ο τεχνικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιήσει ο 

πάροχος υπηρεσιών. Ελάχιστες απαιτήσεις: Εξοπλισµός κατάλληλος µε το αντικείµενο της 

σύµβασης. Η καταλληλότητα αναφέρεται στην κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες θα 

συµµετέχει ο ενδιαφερόµενος. 

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση (του ν.1599/86) σχετικά µε το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του 

παρόχου υπηρεσιών και για τον αριθµό των στελεχών της επιχείρησής του την τελευταία 

τριετία. Ελάχιστη απαίτηση: Ανάλογη µε το αντικείµενο της σύµβασης. (ήτοι 2 ειδικευµένοι 

εργαζόµενοι ανά κατηγορία παροχής υπηρεσιών). 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση (του ν.1599/86)  ότι τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν θα 

είναι τα γνήσια που χρησιµοποιεί ο κατασκευαστής του οχήµατος ή εφάµιλλα αυτών κατά την 

έννοια του κανονισµού ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρηµένου 461/2010 και άριστης 

ποιότητος (όχι διαλογής, όχι µεταχειρισµένα). 
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Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά προσκοµίζονται για κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. ∆ιευκρινίζεται ότι, 

σύµφωνα µε το άρθρο 47, παρ. 2 και 3 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, ένας οικονοµικός φορέας, µπορεί 

ενδεχοµένως, για τη συγκεκριµένη σύµβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, 

ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να 

αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, µε την 

προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών. Υπό τις ίδιες συνθήκες, µια ένωση ή 

κοινοπραξία εταιριών που υποβάλλει προσφορά, µπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των 

µετεχόντων στην ένωση ή κοινοπραξία ή άλλων φορέων. Η σχετική δέσµευση αποδεικνύεται µε την 

προσκόµιση ένορκων βεβαιώσεων και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, υπεύθυνων δηλώσεων ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, διά 

των οποίων οι άλλοι φορείς ή τα µέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας, στων οποίων τις δυνατότητες 

στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας ή η ένωση ή η κοινοπραξία, θα δεσµεύονται να παράσχουν τους 

αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύµβασης. 

 Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά µε τον φάκελο τεχνικής προσφοράς (και ότι ακόµη θα πρέπει 

να περιλαµβάνει) δίδονται στο Άρθρο 3ο : Τρόπος  σύνταξης Τεχνικών Προσφορών του τεύχους 

«Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές» 

 Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί τους διαγωνιζόµενους να συµπληρώνουν ή να διευκρινίζουν 

τα έγγραφα που υπέβαλλαν υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω υποβληθέντα έγγραφα είναι νόµιµα 

αλλά απαιτείται συµπλήρωση ή διευκρίνιση τους. 

 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται ως δικαιολογητικά συµµετοχής, συντάσσονται επί ποινή 

αποκλεισµού στην ελληνική γλώσσα ή µεταφράζονται και επικυρώνονται από αναγνωρισµένη 

αρχή. Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατίθενται σε πρωτότυπα ή σε επικυρωµένα 

φωτοαντίγραφα ή σε αντίγραφα συνοδευµένα από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι είναι 

γνήσια. (Οι υπεύθυνες δηλώσεις (Ν. 1599/1985) ισχύουν µόνο για διοικητικά και όχι για ιδιωτικά 

έγγραφα) 

 

Γ. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς. 
1. Με ποινή αποκλεισµού οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισµένο. Σ’ αυτόν θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου µε το ποσοστό 

έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%) στις τιµές του πίνακα κόστους ενδεικτικών 

εργασιών της µελέτης των οµάδων της ∆ιακήρυξης (άρθρων της µελέτης), σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Π.∆28/1980. ∆ιευκρινίζεται ότι, καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε 
προσδιορισµός της προς προµήθεια ποσότητας υλικών ή υπηρεσιών, επειδή η 

προσµέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της σύµβασης, (λόγω άγνωστων 
κάθε φορά έκτακτων βλαβών προς επισκευή του κάθε οχήµατος ξεχωριστά). Για το λόγο 
αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παρούσης δεν περιλαµβάνει ποσότητες των 
επιµέρους ανταλλακτικών-υλικών & εργασιών, αλλά µόνο την κατ’ εκτίµηση δαπάνη του 

συνόλου κάθε οµάδας οµοειδών ανταλλακτικών-υλικών, εργασιών και το γενικό σύνολο 
σύµφωνα και µε το Άρθρο 3 παρ 9 του π.δ 28/80. 

2. Ο φάκελος Οικονοµικής προσφοράς κατατίθεται µε το αναλογούν µηχανόσηµο (ένα 

µηχανόσηµο των 0.44€ ανά 29.347,03€ του προϋπολογισµού της υπηρεσίας για τις 

προσφερόµενες υπηρεσίες χωρίς το Φ.Π.Α.) 

3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Τυχόν εµφάνιση τιµών σε οποιοδήποτε σηµείο της 

τεχνικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

4. Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δε γίνονται δεκτές. 

5. Οι υπηρεσίες της κάθε κατηγορίας (οµάδας) εργασιών, όπως αναφέρονται στη Μελέτη – 

Τεχνική Περιγραφή, θεωρούνται ως σύνολο και δεν µπορούν να ανατεθούν σε διαφορετικούς 

διαγωνιζόµενους. ∆ηλαδή, ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να καταθέσει προσφορά 

αποκλειστικά και µόνο για το σύνολο των υπηρεσιών µιας ή περισσοτέρων κατηγοριών 
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(οµάδων ή άρθρων της µελέτης) και όχι για µέρος εργασιών µιας κατηγορίας. 
6. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, θα είναι απαράδεκτη και δε θα ληφθεί υπόψη. 

7. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή 

συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού, δε θα 

ληφθούν υπόψη. 

8. Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για µέρος του αντικειµένου δε γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής στα ποσοστά έκπτωσης (επί τοις εκατό), κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης της εργασίας ή σε περίπτωση παράτασής τους, απορρίπτονται. 

10. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο προσφέρων είναι απολύτως ενήµερος 

από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας και ότι έχει µελετήσει όλα τα 

στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο ∆ιαγωνισµού. 

11. Στις προσφερόµενες τιµές θα περιλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες κρατήσεις καθώς και 

κάθε άλλη δαπάνη (βλ. Αρθρο10). 

ΑΡΘΡΟ 6° 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου διενέργειας της δηµοπρασίας οι διαγωνιζόµενοι προσέρχονται 

αυτοπροσώπως και καταθέτουν ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισµού φάκελο που θα περιέχει 

όλα τα στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 5 της παρούσας. 

Όλοι οι προσκοµιζόµενοι φάκελοι των διαγωνιζόµενων θεωρούνται ως εξωτερικοί φάκελοι, 

αριθµούνται κατά σειρά επίδοσης και µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής. 

Παρελθούσης της ώρας λήξης της δηµοπρασίας κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών 

και αναγράφεται στο πρακτικό εκτός εάν η επίδοση συνεχίζεται χωρίς διακοπή οπότε εφαρµόζονται 

οι σχετικές διατάξεις (άρθρου 18 παρ.7 Π.∆. 28/80). 

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµοσίως και αρχίζει ο 

έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσης και αναγράφονται στο πρακτικό τα 

ευρισκόµενα στον κάθε φάκελο έγγραφα περιληπτικώς µεν, αλλά κατά τρόπο που εµφανίζει το 

σύµφωνο ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης και µονογράφονται από όλα τα µέλη της Επιτροπής, 

πλην της εγγυητικής επιστολής. 

Ο ευρισκόµενος στον ανοιχτό φάκελο εσωτερικός φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά 

παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σ' αυτόν ο α/α του εξωτερικού φακέλου. Μετά την 

καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάµενοι στην αίθουσα εξέρχονται 

και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. 

Στη µυστική αυτή συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόµενων 

και αποφασίζει γι' αυτούς που θα αποκλεισθούν. 

Στη συνέχεια ξαναγίνεται δηµόσια η συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τους 

αποκλειόµενους από τη δηµοπρασία καθώς και τους λόγους αποκλεισµού και τους καλεί να 

παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα αυτών µαζί µε τη σφραγισµένη οικονοµική προσφορά τους. 

Ακολούθως αποσφραγίζονται στην ίδια συνεδρίαση οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών όσων 

έγιναν δεκτοί στο διαγωνισµό κατά σειρά και ανακοινώνεται το όνοµα του κάθε διαγωνιζόµενου και 

το περιεχόµενο της οικονοµικής προσφοράς τους. 

Προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους 

της διακήρυξης απορρίπτονται.  Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που δε φέρουν µηχανόσηµο 

σύµφωνα µε το νόµο. Προσφορά εντελώς αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται. 

Ανάδοχος για κάθε τµήµα (κατηγορία ή οµάδα) της διακήρυξης (µε την έννοια του Άρθρου 5Γ5) 

αναδεικνύεται ο συµµετέχων που προσέφερε την χαµηλότερη τιµή, δηλαδή το µεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στις τιµές του πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών της µελέτης. 

Σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια έκπτωση γίνεται κλήρωση, παρουσία της επιτροπής. 

Ο µειοδότης υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της δηµοπρασίας . 

 

Εάν στο διαγωνισµό τα προσφερόµενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι προσφορές θα 
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εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό µπορεί 

να ζητηθούν από τον προσφέροντα εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό 

χαρακτήρα της διαδικασίας της οικονοµικής του προσφοράς, ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν 

επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν 

την απόρριψη της προσφοράς. 

Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε οµάδα του 

διαγωνισµού.  

Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού ανακοινώνεται σε νέα δηµόσια συνεδρίαση. Κατά τη συνεδρίαση 

αυτή επιστρέφεται στους αποτυχόντες η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία. 

 

ΑΡΘΡΟ 7° 

Έγκριση - ακύρωση - επανάληψη δηµοπρασίας 
1. Ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας. Επανάληψη της 

δηµοπρασίας επιτρέπεται µόνο µετά την ακύρωση ή µη έγκριση. 

2. Επίσης, η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί για µία ακόµα φορά λόγω ασύµφορου µετά από 

κρίση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

3. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µετά από άγονο διαγωνισµό µε απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής. 

4. Σε κάθε περίπτωση από τις προαναφερόµενες, καµία αξίωση από το ∆ήµο δε µπορούν να 

προβάλλουν οι διαγωνιζόµενοι για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8° 

Ισχύουσες διατάξεις 
Η παρούσα ανάθεση παροχής υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις της περί ∆ήµων και Κοινοτήτων 

κειµένης Νοµοθεσίας (Ν. 3463/2006 και Ν.3852/2010), του Π∆60/07 για την προσαρµογή της 

ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», του Ν3886/2010 περί 

δικαστικής προστασίας, του Π.∆. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης», εφόσον συµβιβάζεται µε το Π∆60/07,  των διατάξεων του Ν. 3731/2008 

άρθρο 20 σε συνδυασµό µε το άρθρο 83 του Ν. 2362/95, της Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-

75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, & 

προµήθειας ανταλλακτικών κ.λ.π. των οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει 

Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π. περί του άρθρου 1 του Ν.∆/τος 2396/53» 

Ειδικά για το πεδίο εφαρµογής του Π∆60/07, αναφέρουµε ότι η παρούσα διακήρυξη υπάρχει 

περίπτωση να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συµβάσεων κατά τµήµατα (κατηγορίες), 

οπότε ισχύουν όσα αναφέρονται στο Άρθρο 8 παράγραφος 5α του Π∆60/07.  

 

ΑΡΘΡΟ 9° 

Χρονική ισχύς προσφορών 
Οι προσφορές όλων όσων έχουν λάβει µέρος και δεν αποκλείσθηκαν από τη δηµοπρασία 

θεωρούνται ότι ισχύουν µέχρι και έξι (6)  µήνες από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Το 

διάστηµα αυτό µπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις (3) µήνες µε έγγραφη ειδοποίηση της 

Υπηρεσίας. 

Ο διαγωνιζόµενος δε δύναται κατά το διάστηµα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την 

ακύρωση αυτής ή επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οποιαδήποτε µεταβολή των όρων 

προερχόµενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

ΑΡΘΡΟ 10° 

Τιµή προσφοράς - δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
Η προσφερόµενη τιµή θα αναφέρεται για περατωµένη εργασία. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις 1,5% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ - ΤΕΑ∆ΤΥ, 0,5% υπέρ ΤΠ∆Υ, τα έξοδα 

δηµοσίευσης και κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς, οι δαπάνες για 

τον τυχόν εργαστηριακό έλεγχο των δειγµάτων (όπως ορίζεται από τις προδιαγραφές), κράτηση 
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0,1% επί της καθαρής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων 

Συµβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011)  και κάθε άλλη νόµιµη δαπάνη. 

Ατυχήµατα, ζηµιές, φόροι, τέλη, χαρτόσηµα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καµιά ευθύνη και 

υποχρέωση του δήµου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 8% φόρος εισοδήµατος για παροχή 

υπηρεσιών και 4% για προµήθεια ανταλλακτικών. 

∆εν είναι δυνατή η αµφισβήτηση ή ενδεχόµενη απαίτηση του αναδόχου για επιπλέον καταβολή 

αποζηµιώσεως σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες, όπως επίσης και για τυχόν δαπάνες που έχουν 

αποφασιστεί ή θα αποφασιστούν µε σχετική νοµοθεσία και δεν αναγράφονται στην παρούσα 

διακήρυξη. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο 

Αξιολόγηση Προσφορών - ∆ιαδικασία ανάθεσης της σύµβασης 
Η σύµβαση ανατίθεται στο συµµετέχοντα µε τη χαµηλότερη σε τιµή προσφορά (µεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης), αφού η αναθέτουσα αρχή ελέγξει την ικανότητα των συµµετεχόντων, που δεν 

έχουν αποκλειστεί µετά τον έλεγχο του φακέλου δικαιολογητικών του άρθρου 5 της διακήρυξης. Ο 

έλεγχος καταλληλότητας των συµµετεχόντων πραγµατοποιείται από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα 

µε τα κριτήρια οικονοµικής και τεχνικής επάρκειας του άρθρου 5 της διακήρυξης.  

Όπως αναφέρθηκε, η παρούσα διακήρυξη µπορεί να οδηγήσει σε σύναψη χωριστών συµβάσεων 

κατά τµήµατα (κατηγορίες) σύµφωνα µε το Άρθρο 8 παράγραφος 5α του Π∆60/07 

 

Εάν για δεδοµένη σύµβαση οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το 

αντικείµενό της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς τις 

διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιµες. 

Οι διευκρινίσεις αυτές µπορούν να αφορούν ιδίως: 

α) τον οικονοµικό χαρακτήρα της παροχής των υπηρεσιών, 

β) τις επιλεγµένες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων 

για την παροχή των υπηρεσιών, 

γ) την πρωτοτυπία των υπηρεσιών, που προτείνει ο προσφέρων, 

δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που 

ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής και 

ε) την ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει 

των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι µια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή λόγω 

χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά µπορεί να απορρίπτεται 

αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση µόνο µετά από διαβούλευση, 

και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσµίας, την οποία 

ορίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόµιµα πλαίσια. Όταν η 

αναθέτουσα αρχή απορρίπτει µια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενηµερώνει σχετικά την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (παρασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των 

άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους 

κάτω των 15 ετών. 

 

Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος, 

τα έξοδα της ειδικά για το σκοπό αυτό συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον 

προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των 

οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας 

υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, διενεργείται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ενηµέρωση του υπόχρεου. 

Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της οριζόµενης προθεσµίας, η προσφορά του 

υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 
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ΑΡΘΡΟ  12ο 
Dumping – Εξαγωγικές Επιδοτήσεις 

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών κάτω του κόστους παραγωγής,  

διανοµής, επεξεργασίας ή εµπορίας του κάθε προσφερόµενου προϊόντος (τιµή dumping) ή ότι το 

προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες 

οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του κάθε 

προϊόντος ή της παρασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και στην περίπτωση που 

µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης (που αφορούν ενδιάµεσα προϊόντα) για την 

κατασκευή του τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω φάσεις βιοµηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να 

δηλωθούν στην προσφορά των ενδιαφερόµενων. 

Οι προσφέροντες παρασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντος χωρών που δεν έχουν 

αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών ∆ασµών και Εµπορίου (GATT) ή δεν 

λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν 

είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του 

προϊόντος για εµπορία (τιµή dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα από 

τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον 

Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουµανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία,  

Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που 

αποδέχεται και εφαρµόζει, στο χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που 

συνδέεται µε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  13ο 
Εµπιστευτικές Πληροφορίες 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά 

του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ’ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού 

χαρακτήρα». 

Στην αντίθετη περίπτωση, θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην 

προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 

ενδιαφερόµενου. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  14ο 
Κρίση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

Το αρµόδιο  όργανο  για  την  αξιολόγηση  των  αποτελεσµάτων  του  διαγωνισµού, µε γνωµοδότηση  

του  προς  την  Οικονοµική Επιτροπή,   που  αποφασίζει  σχετικά, προτείνει: 

α) Κατακύρωση  της  παροχής υπηρεσιών ή 

β) Κατακύρωση µέρους των κατηγοριών παροχής υπηρεσιών και επανάληψη του διαγωνισµού των 

υπολοίπων µε τους ίδιους ή νέους όρους ή 

γ) Ακύρωση του διαγωνισµού λόγω ασυµφόρου ή συµπαιγνίας. Επανάληψη του διαγωνισµού 

επιτρέπεται µόνο µετά την ακύρωση ή µη έγκριση. Επίσης, ο διαγωνισµός µπορεί να επαναληφθεί 

για µια ακόµη φορά λόγω ασυµφόρου µετά από κρίση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

δ) Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µετά από άγονο διαγωνισµό µε απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής. 
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ΑΡΘΡΟ  15
ο
 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 
∆ικαστικές προσφυγές – δικαστική προστασία 

 

Οι διαγωνιζόµενοι δύνανται να προσφύγουν βάσει του Ν. 3886/2010(Οδηγία 89/665/ΕΟΚ) κατά της 

αναθέτουσας αρχής. 

 

Κατά µη εκτελεστών πράξεων της διαδικασίας του διαγωνισµού επιτρέπονται ενστάσεις. Τα 

πρακτικά αξιολόγησης ή γνωµοδότησης των αρµόδιων οργάνων (µη εκτελεστές πράξεις) σε κάθε 

στάδιο του διαγωνισµού κοινοποιούνται στους συµµετέχοντες του κάθε σταδίου. Επί των παραπάνω 

πρακτικών γίνονται δεκτές ενστάσεις µέχρι και την επόµενη εργάσιµη από την ηµέρα κοινοποίησης 

στους συµµετέχοντες. Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις, η διαδικασία συνεχίζεται στο επόµενο στάδιο. 

Αν υποβληθούν ενστάσεις, επί αυτών αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή µετά από γνωµοδότηση 

του αρµόδιου οργάνου αξιολόγησης. Ο διαγωνισµός συνεχίζεται στο επόµενο στάδιο, ακόµη και αν 

οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν προδικαστική προσφυγή, εκτός, αν µε προσωρινή διαταγή ή µε 

ασφαλιστικά µέτρα διαταχθεί η διακοπή του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία 

διακόπτεται µέχρι την έκδοση της απόφασης των ασφαλιστικών µέτρων. 

 

Ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δηµοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως µέχρι και της εποµένης 

από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας εργάσιµης ηµέρας και κατά του αποτελέσµατος της 

δηµοπρασίας µέχρι και της εποµένης της ανακοινώσεως αυτού. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο 

Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. 

Οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού, 

ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στο Γενικό Γραµµατέα της 

οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006. 

 

Ο ∆ήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των αποφάσεων 
της Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε 
την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax) 

ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e mail) ή µε κάθε άλλο πρόσφορο και νόµιµο τρόπο. 
 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση ένστασης ή προσφυγής, που αφορά αποκλειστικά και εµφανώς 

συγκεκριµένη οµάδα ή οµάδες (άρθρα) της µελέτης, είναι δυνατή η συνέχιση της διαδικασίας 

αξιολόγησης, κατακύρωσης, συµβασιοποίησης κλπ για τις υπόλοιπες οµάδες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  16ο 
Ανακοίνωση  κατακύρωσης-∆ηµοσίευση σύµβασης 

Η κατακυρωτική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία πρέπει τουλάχιστον να αναφέρει τις 

ανατεθείσες εργασίες, την αξία αυτών και τον ανάδοχο, αποστέλλεται µαζί µε όλο το φάκελο της 

δηµοπρασίας (απόφαση καθορισµού των όρων, διακήρυξη, πρακτικά, ενστάσεις, κλπ) για έλεγχο 

νοµιµότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010. 
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ΑΡΘΡΟ  17ο 
Υπογραφή  σύµβασης 

Οι  διαγωνιζόµενοι  στους  οποίους  κατακυρώθηκαν  µια ή περισσότερες κατηγορίες  παροχής 

υπηρεσιών, υποχρεούται  εντός πέντε (5) ηµερών και όχι αργότερα των δέκα (10)  ηµερών  από  την  

ηµεροµηνία  της  ανακοίνωσης,  να  προσέλθουν  για  την  υπογραφή  των  σχετικών  συµβάσεων 

(Συµφωνιών πλαισίου).     

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα σ' αυτές τις προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν 

προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόµενες από το Π.∆. 

28/1980 κυρώσεις. 

Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή της, που πρωτοκολλείται την ίδια ηµέρα στο 

πρωτόκολλο του ∆ήµου. 

Σε περίπτωση που για κάποια κατηγορία-οµάδα οχηµάτων (1 έως 6), υπάρχει σύµβαση µε τον ∆ήµο 

εν ισχύ, τότε η αντίστοιχη νέα σύµβαση µε τον ανάδοχο θα ισχύει από την λήξη της προηγούµενης. 

 

ΑΡΘΡΟ  18ο 
Σύµβαση 

Σηµείωση: Όσα αναφέρονται παρακάτω για µία σύµβαση, ισχύουν για όλες τις συµβάσεις που θα 

προκύψουν και για όλους τους αναδόχους. 

Η σύµβαση  καταρτίζεται από  την Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. 

Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Η  

σύµβαση δε µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω  στοιχεία. 

Η σύµβαση υπογράφεται για  το  ∆ήµο  από  τον  ∆ήµαρχο. Η σύµβαση δηµοσιεύεται εντός 48 

ηµερών στην Επίσηµη Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε και στον Ελληνικό τύπο σύµφωνα µε το 

άρθρο29 του Π.∆ 60/07.  

ΑΡΘΡΟ  19ο 
∆ικαίωµα Προαίρεσης 

Ο ∆ήµος δύναται να ασκήσει δικαίωµα  προαίρεσης  µε µονοµερή απόφασή του για ποσότητες 

υπηρεσιών πέραν των συµφωνηµένων στη σύµβαση και για ποσό που δεν υπερβαίνει την 

εγκεκριµένη δαπάνη (το συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης). 

Μ’ αυτή την έννοια ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα: 

α) να αποφασίζει ελεύθερα για την µαταίωση, την επανάληψη του διαγωνισµού µε ή χωρίς 

τροποποίηση των όρων, ή τη προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς να έχουν 

δικαίωµα αποζηµίωσης οι συµµετέχοντες σ’ αυτόν καθώς και για την αποδοχή ή απόρριψη οριστικά 

των ενστάσεων ή των προσφυγών που µπορεί να υποβληθούν οποτεδήποτε. 

β) να αποφασίσει για σύναψη δηµόσιας σύµβασης µέσω διαπραγµάτευσης και χωρίς να προηγηθεί 

δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i. Εάν δεν υποβληθεί καµία προσφορά ή καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι 

κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς 

οι αρχικοί όροι της  σύµβασης. 

ii. Για συµπληρωµατικές προµήθειες-υπηρεσίες που δεν περιλαµβάνονται στην αρχική 

σύµβαση και οι οποίες, λόγω µη προβλέψιµων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την 

ολοκλήρωση των εργασιών, όπως περιγράφονται στην αρχική σύµβαση, υπό την 

προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονοµικό φορέα που εκτελεί τις προµήθειες-

υπηρεσίες αυτές. Άρθρα 25 παρ. 4 στοιχεία α) και β) του Π∆ 60/2007 και άρθρο 83 του Ν. 

2362/95. 

Ο δήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των 
ποσοτήτων και εκτέλεση των εργασιών, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην 
απαίτηση του δήµου. 

Το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο µειοδότης, ισχύει και δεσµεύει τούτον για δώδεκα (12) 

µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, καθώς και για το διάστηµα άσκησης δικαιώµατος 

προαίρεσης από τον ∆ήµο. Στην περίπτωση που δεν έχει ανακηρυχθεί από τον ∆ήµο νέος µειοδότης 

µετά την λήξη της εν λόγω Σύµβασης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο «σχετικά είναι τα άρθρα 41 & 42 του 
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Π.∆ 28/1980», δύναται µε απόφασή του, να τροποποιήσει ή παρατείνει την ισχύ αυτής µέχρι 

τέσσερις (4) µήνες ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Προσωρινό χρονοδιάγραµµα άσκησης των δικαιωµάτων προαίρεσης: 12 µήνες µετά από την 

ανάθεση της σύµβασης ή µετά την εξάντληση του συµφωνηθέντος ποσού της ανάθεσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 20° 

Χρόνος – Τόπος – Τρόπος Παράδοσης 
Η παράδοση και παραλαβή των εργασιών και των αντίστοιχων ανταλλακτικών θα γίνεται 

τµηµατικά, ανάλογα µε τις κάθε φορά τρέχουσες ανάγκες του δήµου και τα οχήµατα –µηχανήµατα 

θα παραδίνονται στο Τµήµα ∆ιαχείρισης και Κίνησης Οχηµάτων του ∆ήµου στο χώρο στάθµευσης 

των οχηµάτων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µε δικά του έξοδα, επισκευασµένα, έτοιµα προς 

λειτουργία και ελεύθερα από κάθε βάρος, τα οποία θα παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή 

του άρθρου 11 του Ν. 2396/53 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα της υπ’ αρ. 3373/390/75 ΦΕΚ 349Β’ 

απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης ή οποιασδήποτε άλλης επιτροπής ορίζεται 

σύµφωνα πάντα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Τα χρησιµοποιηθέντα ανταλλακτικά θα παραδίδονται 

τοποθετηµένα στο επισκευασµένο όχηµα και όχι στις αποθήκες του ∆ήµου. 

Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο του ποσού που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η παράδοση του συνόλου των εργασιών του 

προϋπολογισµού της µελέτης, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου. 

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

οχηµάτων µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά και να τα παραδίδει επισκευασµένα µέσα σε 
δεκαπέντε (15) ηµέρες εκτός ειδικών περιπτώσεων που θα ισχύει από κοινού συµφωνία κατά 

περίπτωση. 

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο πέραν της ορισθείσης προθεσµίας των 

δεκαπέντε (15) ηµερών ή της από κοινής συµφωνίας ως ανωτέρω, υποχρεούται για την 

καθυστέρηση αυτή και µόνο να πληρώσει προς το δήµο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δύο τοις χιλίοις 

(2%0) στο συµβατικό ολικό προϋπολογισµό της ∆ιακήρυξης για κάθε µέρα καθυστέρησης της 

παράδοσης. 

Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µετά από απόφαση του ∆.Σ και παρακρατείται από τον πρώτο 

λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 

Στην περίπτωση που η εκτελεσθείσα εργασία είναι εκτός των τεχνικών προδιαγραφών, ανάδοχος 

υποχρεούται να προβεί σε άµεση αποκατάσταση µε δικά του έξοδα και σύµφωνα µε τις υποδείξεις 

της Υπηρεσίας εντός εύλογου χρόνου, που καθορίζεται κάθε φορά από την έκταση της βλάβης και 

είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 21° 

Εγγύηση καλής και εµπρόθεσµης εκτέλεσης της σύµβασης 
Ο µειοδότης στο όνοµα του οποίου κατακυρώθηκε η δηµοπρασία υποχρεούται να αντικαταστήσει 

την εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό µε εγγύηση ίση προς 5% (πέντε τοις εκατό) του συνολικού 

ποσού της προϋπολογιζόµενης (από την υπηρεσία) δαπάνης για καλή και πιστή εκτέλεση των όρων 

της σύµβασης. Το ποσό αυτής της εγγυητικής επιστολής υπολογίζεται ως ποσοστό 5% επί του 

ενδεικτικού προϋπολογισµού της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία αναδείχτηκε ο ανάδοχος.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης προς υπογραφή της σύµβασης και οπωσδήποτε πριν από 

την υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συντεταγµένη κατά τον ισχύοντα τύπο 

για το ∆ηµόσιο. 

Επιπλέον η Τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η παρεχόµενη εγγύηση ευρίσκεται εντός του 

ανωτάτου ορίου εγγύησης προς το ∆ηµόσιο και τα Νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και ότι οι 

υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται µόνο δια της επιστροφής σ' αυτήν της εγγυητικής 

επιστολής ή µε έγγραφη δήλωση του ∆ήµου ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε. 

Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξεως δε γίνονται δεκτές. 
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Η µη προσκόµιση εγγύησης σύµφωνα µε τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης µε υπαιτιότητα του µειοδότη και ισοδυναµεί µε άρνηση αυτού για την υπογραφή της 

σύµβασης που συνεπάγεται σε βάρος του, τις νόµιµες κυρώσεις, δηλαδή, την έκπτωση αυτού και την 

υπέρ του ∆ήµου κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 22° 

Ευθύνη µειοδότη και εγγύηση λειτουργίας 
Ο ανάδοχος ευθύνεται για την ύπαρξη των συµφωνηµένων ιδιοτήτων των εργασιών ή των 

ανταλλακτικών που χρησιµοποιεί και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυµµένου 

ελαττώµατος. 

Κατά την προσωρινή και οριστική παραλαβή η οποία γίνεται από αρµόδια Επιτροπή του ∆ήµου, η 

οποία και υποχρεούται για την ποιοτική και ποσοτική επιµέτρηση και εξέταση αυτών όπως ορίζουν 

οι ισχύουσες προδιαγραφές, εξετάζονται και διαπιστώνονται όλες οι ιδιότητες των προσφεροµένων 

εργασιών καθώς και τυχόν επελθούσες φθορές, ζηµίες, κλπ. λόγω πληµµελούς εργασίας . 

Ως χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των ορίζονται κατ' ελάχιστο οι δώδεκα (12) µήνες από την 

προσωρινή παραλαβή. 

Καθ' όλο το 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. 

 

Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα χρησιµοποιούµενα υλικά είναι 

αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των κατασκευαστών των 

Οχηµάτων και των κανόνων της τέχνης, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που 

προβλέπουν οι όροι αυτοί και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα 

προορίζει ο ∆ήµος. 

Ο ∆ήµος διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 

παραπάνω διαβεβαιώσεις του αναδόχου. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, 

ύστερα από αίτηση του ∆ήµου κάθε υλικό που προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, 

αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον ανάδοχο των ακατάλληλων υλικών και διαφορών επισκευών για την 

επανόρθωση της ελαττωµατικής χρήσης των Οχηµάτων, θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στο µηχανολογικό εξοπλισµό και στα 

µηχανήµατα του δήµου, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της 

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

Επιτροπής µπορεί να του επιβληθεί 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. 

Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου υλικού ή την µη σωστή 

επισκευή του οχήµατος, κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23° 

Αναθεώρηση τιµών προσφοράς 
Οι τιµές προσφοράς (ποσοστό έκπτωσης) σε καµία περίπτωση δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι το τέλος της 

συµβατικής χρονικής περιόδου. 

Ο προσφέρων µε την προσφορά του, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 

όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνονται αποδεκτές διευκρινίσεις, 

τροποποιήσεις ή απόκρουση όρων της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
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είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή η παροχή 

διευκρινίσεων από τον Προσφέροντα είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι 

διευκρινίσεις των Προσφερόντων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα 

ορίζει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Οι απαντήσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 

προσφοράς. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη 

µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 24° 

Υπέρβαση προθεσµίας παράδοσης 
Σε περίπτωση υπέρβασης στις προθεσµίες παράδοσης των εργασιών ακολουθούνται όσα 

περιγράφονται στο Άρθρο 20 « Τόπος – Χρόνος –Τρόπος Παράδοσης» της διακήρυξης. 

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 50 του 28/80 Π.∆. όπως τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του Νέου Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006). 

Μετά την πάροδο της προθεσµίας παράδοσης δύναται ο ανάδοχος να κηρυχθεί έκπτωτος µε 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 25° 

∆απάνες αναδόχου-Ευθύνη µέχρι παράδοση 

Όλα γενικώς τα έξοδα µέχρι την παράδοση στο ∆ήµο βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος ευθύνεται 

για οτιδήποτε ήθελε συµβεί µέχρι της παράδοσης των επισκευασµένων οχηµάτων στο Συνεργείο 

του ∆ήµου. 

ΑΡΘΡΟ 26ο 
Λογαριασµοί - Πιστοποιήσεις -Τρόπος πληρωµής 

Ο Ανάδοχος θα αµείβεται τµηµατικά, µετά την ολοκλήρωση κάθε επισκευής. 

Όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, για την κοστολόγηση της κάθε επισκευής 

ακολουθείται η διαδικασία της ΥΑ 3373/390/20.3.75. ∆ηλαδή: 

Το όχηµα εισάγεται στο συνεργείο µε το σχετικό «∆ελτίο ή Εντολή Επισκευής Οχήµατος» από το 

Γραφείο Κίνησης (Τµήµα ∆ιαχείρισης και Κίνησης Οχηµάτων) 

Το Συνεργείο (Τµήµα Επισκευών & Συντήρησης Οχηµάτων) εκδίδει «∆ελτίο Τεχνικής 

Επιθεώρησης και Επισκευής του Οχήµατος», όπου καταγράφονται οι τεχνικές διαπιστώσεις, οι 

εργασίες και τα ανταλλακτικά που χρησιµοποιούνται κατά την επισκευή. 

Το Συνεργείο επίσης, εκδίδει αιτιολογηµένη «βεβαίωση», µε βάση την οποία οι εργασίες επισκευής 

ανατίθενται στον ανάδοχο του παρόντος διαγωνισµού. 

Η Επιτροπή Τεχνικών του Συνεργείου, που έχει οριστεί µε βάση την ΥΑ 3373/390/20.3.75, µεριµνά 

για την πιστοποίηση της επισκευής και την κοστολόγησή της µε βάση το συµφωνητικό µεταξύ του 

αναδόχου και του ∆ήµου. Ειδικά για την πιστοποίηση της επισκευής, ο ανάδοχος επιβάλλεται, πριν 

από κάθε επισκευή, να παραδίδει στην Επιτροπή Τεχνικών µια Έκθεση ∆ιάγνωσης της βλάβης µε 

την αρχική κοστολόγηση των εργασιών λαµβάνοντας υπόψη τον πίνακα κόστους ενδεικτικών 

εργασιών της µελέτης (µετά το ποσοστό έκπτωσης). Σε περίπτωση που οι απαιτούµενες εργασίες 

δεν προβλέπονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό, τότε η κοστολόγηση των εργασιών θα γίνεται 

λαµβάνοντας υπόψη το κόστος της εργατοώρας (µετά το ποσοστό έκπτωσης) που έχει οριστεί από 

τον πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών της µελέτης. Σε κάθε περίπτωση η επιτροπή θα µπορεί να 

ελέγχει εάν η κοστολόγηση των εργασιών – εργατοωρών συνάδουν µε την βλάβη και να 

παρεµβαίνει προς όφελος του ∆ήµου. Το κόστος και η ποιότητα των ανταλλακτικών (Γνήσια ή 

εφάµιλλα) θα ελέγχεται από την επιτροπή. 

Όλα τα παραπάνω έγγραφα αποτελούν ουσιώδη δικαιολογητικά για την απόδοση της σχετικής 

δαπάνης. 

Μετά την επισκευή του οχήµατος και την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας µε την παραλαβή 

του, ο Ανάδοχος εκδίδει το σχετικό Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών στο οποίο εάν είναι απαραίτητο 

θα συµπεριλαµβάνονται τα χρησιµοποιηθέντα ανταλλακτικά. 

 

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, µετά την 

υποβολή του τιµολογίου πώλησης, για το οποίο εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα, σύµφωνα µε τα 
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οριζόµενα στο άρθρο 1 (παραγρ. Α΄, υποπαράγρ. Ζ.5) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) 

«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 άρθ.4, για την καταπολέµηση των 

καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» Μετά την πάροδο των τριάντα (30) 

ηµερών, ο οφειλέτης καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από 

τον συµβαλλόµενο. 

Το ύψος των τόκων υπερηµερίας τους οποίους υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης (∆ήµος) 

ισούται µε το άθροισµα του επιτοκίου που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα συν δύο -2- 

ποσοστιαίες µονάδες. 

Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του 

πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 

Στην ανωτέρω προθεσµία δεν συµπεριλαµβάνεται το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων 

και έλλειψη δικαιολογητικών εκ’ µέρους του αναδόχου. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία ελέγχου του ∆ήµου. 

 

ΑΡΘΡΟ 27° 

Καθορισµός επιτροπών διαγωνισµού και αξιολόγησης 
Η  Ο.Ε. σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 72 παρ ε του Ν.3852/2010 ορίζει τις Επιτροπές 

∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισµού µε τη διαδικασία  του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.  

 

ΑΡΘΡΟ 28° 

∆ηµοσιεύσεις-συµβατικοί όροι δηµοπρασίας 
1. Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί και θα τοιχοκολληθεί σύµφωνα µε το 1ο άρθρο 

αυτής. 

2. Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από το Τµήµα Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών της 

∆/νσης Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης, Βασ.Γεωργίου Α΄ 1Α, τηλ. 2310 877535, 

αρµόδια υπάλληλος Ευαγ. Σκέντου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

3. Για πληροφορίες σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 

να επικοινωνούν µε τους Ιωάννα Καραγιάννη και Παναγιώτη Βοΐδη (2310 494545) κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 

Θεσσαλονίκη …./.…/2013 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 15 – Αύγουστος 2013 

ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ         

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆/ΝΣΗ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Πληροφορίες: Ι. Καραγιάννη, Π.Βοΐδης 

Τηλ: 2310 494.545 

Επισκευή Οχηµάτων & Μηχανηµάτων 
Έργου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
 

 

e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr 

e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο 
Αντικείµενο των ζητούµενων υπηρεσιών, είναι η επισκευή οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης, καθώς και των µηχανικών µερών τους από εξειδικευµένα συνεργεία. 

 

Εκτός από τη µεγάλη ποικιλία τύπων οχηµάτων, ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης διαθέτει έναν πολύ µεγάλο 

στόλο µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου που ξεπερνούν σε αριθµό τα 350 µεταξύ των 

οποίων περιλαµβάνονται οχήµατα διαφόρων κατασκευαστών πλαισίων (π.χ. Mercedes, MAN, Iveco 

κλπ) και υπερκατασκευών (Καούσης, Ήφαιστος, Sicas, Karcher κλπ) 

∆ιευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισµός της προς ανάθεση ποσότητας 

υλικών ή υπηρεσιών, επειδή η προσµέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της 

σύµβασης, (λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων βλαβών του κάθε οχήµατος ξεχωριστά). Για το 

λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παρούσης δεν περιλαµβάνει ποσότητες των επιµέρους 

ανταλλακτικών-υλικών & εργασιών, αλλά µόνο την κατ’ εκτίµηση δαπάνη του συνόλου κάθε 

οµάδας οµοειδών ανταλλακτικών-υλικών, εργασιών και το γενικό σύνολο σύµφωνα και µε το Άρθρο 

3 παρ 9 του π.δ 28/80. 

Οι ανάγκες που πρόκειται να καλύψει ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης αναθέτοντας αυτές τις υπηρεσίες, 

είναι ανάγκες σε εξειδικευµένες εργασίες συγκεκριµένων µηχανικών µερών οχηµάτων και 

µηχανηµάτων του, που αιτιολογηµένα κάθε φορά δεν µπορούν να αποκατασταθούν από το 

συνεργείο του ∆ήµου. Πρόκειται αφ ενός για πολύ εξειδικευµένες εργασίες σε µηχανήµατα έργου 

(φορτωτές, σκαπτικά µηχανήµατα, σάρωθρα κλπ) και αφ’ εταίρου για εργασίες που εκτελούν 

εξειδικευµένα εργαστήρια που δεν διαθέτει ο ∆ήµος (διάγνωσης βλαβών, κυκλώµατος καυσίµου, 

αναρτήσεων κλπ). Αυτές οι εργασίες δε µπορούν να αποκατασταθούν από το προσωπικό του ∆ήµου, 

επειδή λείπει προς το παρόν η τεχνογνωσία αλλά και η δυνατότητα ανάπτυξης εξειδικευµένων 

αυτόνοµων εργαστηρίων – συνεργείων. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια η αύξηση της συχνότητας 

των βλαβών λόγω της γήρανσης του στόλου των οχηµάτων, η µεγάλη ποικιλία τύπων και χρήσεων 

αυτών των οχηµάτων και η έλλειψη προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, κάνουν απαραίτητη τη 

βοήθεια από εξωτερικούς συνεργάτες (συνεργεία). Εξάλλου, τα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου 

θα πρέπει να ανταποκρίνονται µε αξιοπιστία στις κρίσιµες υπηρεσίες προς τους πολίτες 

(καθαριότητα, ηλεκτροφωτισµός, µεταφορές ΑµεΑ κλπ.). 

Ένας ακόµη παράγοντας που καθιστά απαραίτητη την προσφυγή σε αναδόχους επισκευής οχηµάτων 

και µηχανηµάτων έργου είναι το γεγονός ότι συχνά αντιµετωπίζονται απρόβλεπτες βλάβες, για τις 

οποίες ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης θα πρέπει άµεσα να ανταποκρίνεται, προς όφελος του ∆ηµοσίου 
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Συµφέροντος. 

 

Οι εργασίες που θα ανατεθούν, αφορούν τη συντήρηση & επισκευή όλων των µεταφορικών µέσων 

του ∆ήµου Θεσσαλονίκης Φορτηγών, απορριµµατοφόρων, βυτιοφόρων, επιβατικών κ.λ.π,  καθώς 

και επισκευές που θα απαιτηθούν σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης προγραµµατισµένες και 

απρόβλεπτες. 

Οι εργασίες επισκευής έχουν οµαδοποιηθεί σε οµοειδείς κατηγορίες, που θα εκτελούνται κάθε φορά 

όταν υπάρχει ανάγκη, ενώ τα οχήµατα – µηχανήµατα θα παραδίνονται στο Τµήµα Επισκευών και 

Συντήρησης του ∆ήµου έτοιµα προς λειτουργία και ελεύθερα κάθε βάρους. 

 

Οι συµβάσεις που θα προκύψουν για τις συγκεκριµένες κατηγορίες υπηρεσιών µπορεί να είναι 

περισσότερες από µία, αφού δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής των ενδιαφερόµενων συνεργείων σε 

µια ή περισσότερες κατηγορίες (οµάδες). 

 

Όλες οι προϋπολογισµένες εργασίες περιλαµβάνουν και τα ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιήσει ο 

ανάδοχος σε κάθε επισκευή οχήµατος, µηχανήµατος έργου ή µηχανικού µέρους τους.  

Εξ’ άλλου, για τα συνεργεία αυτοκινήτων, στην παρ. 13.2.2 Εγκ. ΚΒΣ 3/92 (Π∆ 186/1992 ΦΕΚ 

Α’84/26-05-1992) τονίζεται ότι «και στις περιπτώσεις επισκευών ή συντηρήσεων, που 

χρησιµοποιούνται ανταλλακτικά ή υλικά, τα οποία τοποθετούνται στα επισκευαζόµενα αυτοκίνητα, 

µπορούν να εκδίδουν Α.Π.Υ. ανεξαρτήτων της αξίας των χρησιµοποιηθέντων ανταλλακτικών ή υλικών, 

γατί η προέχουσα σύµβαση στις περιπτώσεις αυτές είναι η παροχή υπηρεσιών και όχι η πώληση 

αγαθών. Στις εκδιδόµενες κατά τα ανωτέρω Α.Π.Υ. πρέπει να αναγράφονται εκτός των άλλων, 

διακεκριµένα το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών, εφόσον η αξία τους ξεπερνά το 1/3 της 

συνολικής αµοιβής». 

Συνεπώς, ο ανάδοχος θα προβαίνει στην έκδοση Αποδείξεων ή Τιµολογίων Παροχής 
Υπηρεσιών, αφού η προέχουσα σύµβαση είναι η εργασία και όχι η προµήθεια ανταλλακτικών. Τα 

χρησιµοποιηθέντα (για την εργασία επισκευής) ανταλλακτικά, θα αναγράφονται ξεχωριστά, αν 

απαιτείται, επί του Τιµολογίου κατά τα οριζόµενα της παραπάνω παραγράφου και σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία.  

 

Τεκµηρίωση, Κοστολόγηση και Πιστοποίηση των Εκτελούµενων Εργασιών 
Στην παρούσα µελέτη έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν και να κοστολογηθούν όλες οι 

καταγεγραµµένες βλάβες των οχηµάτων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, που δεν είναι εφικτό να 

επισκευαστούν από το συνεργείο του ∆ήµου. Επιπρόσθετα έγινε εκτίµηση και κοστολόγηση για όλες 

τις πιθανές βλάβες οχηµάτων του ∆ήµου, που θα προκύψουν το επόµενο διάστηµα και επίσης δεν θα 

µπορούν να επισκευαστούν από το οικείο συνεργείο. 

Οι παραπάνω προβλέψεις είναι αναγκαίο να γίνουν, ώστε να αναδειχθούν τα πλεονεκτήµατα 

διαφάνειας και δηµοσιότητας ενός ανοιχτού διαγωνισµού σε αντιδιαστολή µε τις «κλειστές» 

διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου ανά βλάβη, όταν αυτή προκύψει. 

∆ηλαδή για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν προβλέψεις και 

κοστολόγηση πιθανών βλαβών. 

Για τους παραπάνω λόγους η κάθε σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει τη µορφή Συµφωνίας 

Πλαισίου και το κόστος ανά βλάβη, ανά κατηγορία και ανά είδος θα πρέπει να επανεξετάζονται 

κατά την επισκευή του κάθε οχήµατος. 

Η διαδικασία που επιλέχθηκε για την τεκµηρίωση, την επανακοστολόγηση και την πιστοποίηση των 

εργασιών που θα παραλαµβάνονται κάθε φορά από τον ανάδοχο, είναι η διαδικασία που περιγράφει 

η ΥΑ 3373/390/20.3.75. 

Σύµφωνα µε αυτή τη διαδικασία, η κάθε βλάβη τεκµηριώνεται από το Γραφείο Κίνησης, το 

Συνεργείο Οχηµάτων και την Επιτροπή Τεχνικών της ΥΑ 3373/390/20.3.75, πραγµατοποιείται 

έρευνα αγοράς, κοστολογείται η επισκευή, επιλέγεται ανάδοχος και τελικά πιστοποιείται και 

παραλαµβάνεται η επισκευή. 

Φυσικά, στην παραλαβή των εργασιών του παρόντος διαγωνισµού ο ανάδοχος έχει αναδειχτεί µε 

ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, οπότε η παραπάνω Επιτροπή Τεχνικών δεν αναδεικνύει νέο 
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ανάδοχο κάθε φορά. 

 

 

Ωστόσο, σύµφωνα µε τη διαδικασία της ΥΑ 3373/390/20.3.75, η Επιτροπή Τεχνικών παραλαµβάνει 

από τον ανάδοχο Έκθεση ∆ιάγνωσης της βλάβης µε την αρχική κοστολόγηση των εργασιών, 

αποφασίζει την ανάθεση και παρακολουθεί την επισκευή µέχρι την τιµολόγησή της. 

Εποµένως, στον παρόντα διαγωνισµό, οι προϋπολογισµένες επισκευές που πραγµατοποιεί ο 

ανάδοχος, ελέγχονται και επανακοστολογούνται, λαµβάνοντας υπόψη τον πίνακα κόστους 

ενδεικτικών εργασιών της µελέτης, κάθε φορά πριν την πιστοποίηση, την τιµολόγηση και την 

παραλαβή τους. 

 

 

Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

περιλαµβάνουν εργασίες που χωρίζονται σε κατηγορίες (οµάδες ή άρθρα της µελέτης), οι οποίες 

περιγράφονται στον πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών της µελέτης. 

Αυτές οι εργασίες αφορούν όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου του ∆ήµου που, για λόγους 

εξειδίκευσης των συνεργείων και προϋπολογισµού των επισκευών, χωρίστηκαν σε οµάδες και 

καταγράφηκαν στους Πίνακες 1, 2, 3, 4, 5 και 6 που παρατίθενται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

της Μελέτης. Σ’ αυτό περιλαµβάνονται ενδεικτικά οι τύποι οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου, 

µε αναφορά σε χαρακτηριστικούς αριθµούς τύπου, πλαισίου ή αριθµό κινητήρα. Αυτοί οι αριθµοί 

είναι αρκετοί για την αναγνώριση των οχηµάτων στους καταλόγους των κατασκευαστών, ώστε να 

είναι δυνατή η επισκευή των µηχανικών µερών τους µε τον κατάλληλο εξοπλισµό και ανταλλακτικά 

από τους αναδόχους. Ένα όχηµα ή µηχάνηµα έργου µπορεί να περιλαµβάνεται σε έναν ή 

περισσότερους πίνακες του παραρτήµατος, ώστε να επισκευάζεται κάθε φορά από το κατάλληλο 

συνεργείο. Επίσης στους πίνακες οχηµάτων µπορούν να προστεθούν νέα οχήµατα. 

 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν µόνο στο σύνολο των εργασιών µιας ή 

περισσότερων κατηγοριών (οµάδων) και σε καµία περίπτωση για µέρος εργασιών µιας οµάδας. 

 

 

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να εγγυώνται γραπτώς την ποιότητα της εργασίας τους, η δε 
χρονική εγγύηση δε θα πρέπει να είναι µικρότερη του ενός (1) έτους. Η εγγύηση αυτή νοείται ως 

χωρίς χρέωση άµεση επισκευή του οχήµατος ή του µηχανικού µέρους που καταρχήν επισκευάστηκε 

και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης. 

Οι επισκευές θα εκτελούνται αν και όποτε προκύψει ανάγκη και σε συνεννόηση µε τον 

Προϊστάµενο του Τµήµατος Επισκευών και Συντήρησης Οχηµάτων. Κατά συνέπεια, ο ∆ήµος 

Θεσσαλονίκης δε δεσµεύεται να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των εργασιών ή των 

ανταλλακτικών του προϋπολογισµού κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 

 

 

Στις προσφερόµενες τιµές επισκευών περιλαµβάνονται και τυχόν ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν. 

 

 Κατά τη διαδικασία των επισκευών οποιαδήποτε ανταλλακτικά χρειασθούν, θα πρέπει απαραιτήτως 

να καταγράφονται πριν τοποθετηθούν επί του οχήµατος ή του µηχανικού µέρους που επισκευάζεται 

και θα ελέγχονται από την αρµόδια επιτροπή της υπηρεσίας. 

 

 

Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιµοποιεί ο 

κατασκευαστής του οχήµατος ή εφάµιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΚ αριθ. 

1400/2002 ή του αναθεωρηµένου 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι 

µεταχειρισµένα). 
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Ο ανάδοχος µετά την πιστοποίηση της επισκευής θα εκδίδει τιµολόγιο (ή απόδειξη) παροχής 

υπηρεσιών. 

Το συνεργείο (ανάδοχος) που θα εκτελεί την επισκευή, οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία τα 

αντικατασταθέντα ανταλλακτικά. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (πχ, λόγω φθοράς 

τους) οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία αυτών (πχ, κωδικούς αριθµούς ανταλλακτικών, 

κλπ). 

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει, αν χρειαστεί, µε δικά του έξοδα τη µεταφορά (περισυλλογή) του 

οχήµατος από σηµείο που θα του υποδειχτεί µέχρι το συνεργείο του για επισκευή. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συµβεί στο µηχανικό µέρος ή στο όχηµα µέχρι την 

παράδοσή του. 

Επιτρέπεται στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος των υπηρεσιών του που θα προκύπτουν 

από τη Σύµβαση, υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση όµως, ο Ανάδοχος έχει την 

πλήρη ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την ορθή εκτέλεση της εργασίας και των 

προµηθειών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη Σύµβαση. 

Οι προσφέροντες δύνανται, αν και εφόσον, το επιθυµούν να αναφέρουν στην προσφορά τους τα 

τµήµατα της εργασίας που ενδεχοµένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους, καθώς 

και στοιχεία που αφορούν το προφίλ των τυχόν υπεργολάβων. 

 

Άρθρο 2ο : Επισκευή Υπερκατασκευών Καλαθοφόρων Οχηµάτων 
Ειδικά για την κατηγορία «Επισκευή Υπερκατασκευών Καλαθοφόρων Οχηµάτων» οι επισκευές θα 

είναι σύµφωνες µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/42 και τη ΕΝ280+Α2 που ενσωµατωθήκαν στο 

Ελληνικό δίκαιο µε το Π.∆. 57/2010 ΦΕΚ 97 τεύχος Α-25/06/2010 µε τον τεχνικό φάκελο του , µε 

το ΦΕΚ 1186/2003 και µε τον «Οδηγό εφαρµογής νοµοθεσίας ανυψωτικών µηχανηµάτων» του 

Υπουργείου ανάπτυξης, που εξεδόθη τον Ιούνιο του 2011. 

Ακόµη οι ανάδοχοι θα καταθέσουν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001:2008 (ή µεταγενέστερο), ISO 

14001, ISO 18001 µε αναφορά στο ειδικό επάγγελµα κατασκευών ή επισκευών, σε ισχύ. 

Επιπροσθέτως θα καταθέσουν άδεια λειτουργίας σχετική µε την επισκευή υπερκατασκευών 

καλαθοφόρων οχηµάτων. Όλες οι συγκολλήσεις που τυχόν να απαιτηθούν στις επισκευές θα 

πραγµατοποιηθούν από πιστοποιηµένους ηλεκτροσυγκολλητές Ά τάξης, τα πιστοποιητικά των 

οποίων θα κατατεθούν. 

Μετά το πέρας κάθε επισκευής, και εφόσον απαιτείται, θα επανεκδίδεται το πιστοποιητικό 

καταλληλότητας (ΦΕΚ 1186/ 25-08-2003) του καλαθοφόρου οχήµατος.  

 

Άρθρο 3ο : Τρόπος  σύνταξης Τεχνικών Προσφορών 
Προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο της Τεχνικής Αξιολόγησης κάθε προσφοράς, κάθε 

διαγωνιζόµενος, κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς του, είναι υποχρεωµένος να 

συµπεριλάβει, κατ’ ελάχιστο, τις ενότητες που αναφέρονται παρακάτω. Σηµειώνεται ότι η 

παράθεση των παρακάτω τεχνικών στοιχείων δε θα πρέπει να περιέχει ασάφειες και θα είναι κατά 

το δυνατόν τεκµηριωµένη µε συνοδευτικά έγγραφα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κλπ. Επίσης, 

σηµειώνεται ότι στο Άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης, στην παράγραφο Β «Φάκελος τεχνικής 

προσφοράς (κριτήρια οικονοµικής και τεχνικής επάρκειας)» αναφέρονται τα ελάχιστα απαιτούµενα 

στοιχεία για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών. 

 

Ενότητα Α: Στοιχεία τεχνικής οργάνωσης προσφέροντος 

Θα περιγράφονται, µε τρόπο που να τεκµηριώνεται, η επάρκεια και η ποιότητα τους, τουλάχιστον τα 

ακόλουθα: 

1. Οι εγκαταστάσεις που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών: θέση (διεύθυνση), 

ωφέλιµη επιφάνεια, χωροδιάταξη, περιγραφή συνεργείων, αποθήκης ανταλλακτικών, υπαίθριων 

χώρων κλπ. 

2. Ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός και τα βασικότερα εργαλεία-µηχανήµατα που θα 

χρησιµοποιηθούν για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών (είδος, ποσότητα, βασικά τεχνικά 
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χαρακτηριστικά, ηλικία εξοπλισµού, κα.)  

3. Προγράµµατα (software) προληπτικής συντήρησης ή / και διάγνωσης βλαβών οχηµάτων 

παρόµοιου τύπου µε αυτά της παρούσας. 

4. Οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί από τον προσφέροντα, και µπορεί να 

επηρεάσει θετικά την τεχνική αξιολόγησή του.   

 

Ενότητα Β: Εµπειρία προσφέροντος 

Περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω θέµατα: 

1. Σύντοµη περιγραφή υλοποίησης παλαιοτέρων αναλόγων συµβάσεων - µε ιδιωτικούς ή 

δηµόσιους φορείς (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείµενο, κόστος εργασιών, κα.), καθώς και 

αντίγραφα βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών, εφόσον υπάρχουν.        

2. Αναφορά χρήσης σύγχρονων, καινοτοµικών τεχνικών και σύγχρονης τεχνογνωσίας για την 

εκτέλεση των εν λόγω εργασιών (εφόσον υπάρχουν) µε σύντοµη περιγραφή των σχετικών 

µεθόδων. 

3. Αναλυτική αναφορά στη σύνθεση, εµπειρία, εκπαίδευση του διαθέσιµου προσωπικού, µε 

έµφαση στο τεχνικό προσωπικό που θα διεκπεραιώσει τις εν λόγω εργασίες. Από τα 

προηγούµενα στοιχεία θα πρέπει να τεκµηριώνεται η επάρκεια και η αποδεδειγµένη ικανότητα 

διεκπεραίωσης των εν λόγω εργασιών από το προσωπικό που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό.  

 

Ενότητα Γ: Τεχνική Έκθεση 

Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν και τεχνική έκθεση-τεχνική 

περιγραφή από την οποία θα προκύπτει ότι συµµορφώνονται µε τις αντίστοιχες τεχνικές 

προδιαγραφές που επιβάλουν οι κατασκευαστές των Οχηµάτων, όπως επίσης ότι θα είναι σύµφωνοι 

µε τους κανόνες της τέχνης που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία, οι επίσηµοι 

κρατικοί φορείς και η διακήρυξη. 

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή ή υπάρχουν σ’ αυτή ασάφειες, θα µπορεί 

να απορριφθεί. 

 

Άρθρο 4ο:  ∆ιάρκεια Παροχής των Υπηρεσιών 
Η παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών και των ανταλλακτικών τους ξεκινά από την υπογραφή των 

συµβάσεων και διαρκεί για δώδεκα (12) µήνες. Οι συµβάσεις λύονται µε την ολοκλήρωση του 

οικονοµικού αντικειµένου των συµβάσεων (Ενδεικτικός προϋπολογισµός), ακόµη κι αν δεν έχει 

παρέλθει χρονικό διάστηµα των δώδεκα (12) µηνών από την υπογραφή τους.  

 

 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ 
 Ο Προϊστάµενος του 

Τµήµατος Μελετών & 
Σχεδιασµού Συστηµάτων 

Καθαριότητας 

Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης 
Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης 

Αστικών Απορριµµάτων 

Ιωάννα Καραγιάννη 
Μηχ/γος Μηχ/κος 

 
 

  

Παναγιώτης Βοΐδης Νικόλαος Χατζηιωάννου Ευστάθιος Σεραλίδης 
Μηχ/γος Μηχ/κος Ηλ/γος Μηχ/κος Μηχ/γος Μηχ/κος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 15 – Αύγουστος 2013 

ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ         

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆/ΝΣΗ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Πληροφορίες: Ι. Καραγιάννη, Π.Βοΐδης 

Τηλ: 2310 494.545 

Επισκευή Οχηµάτων & Μηχανηµάτων 
Έργου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
 

 

e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr 

e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr 
 

 

∆. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Επειδή η προσµέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παρούσης 

δεν περιλαµβάνει ποσότητες των επιµέρους ανταλλακτικών-υλικών & εργασιών, αλλά µόνο την 

κατ’ εκτίµηση δαπάνη του συνόλου κάθε οµάδας οµοειδών ανταλλακτικών-υλικών, εργασιών και το 

γενικό σύνολο σύµφωνα µε το Άρθρο 3 παρ 9 του π.δ 28/80. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ CPV 50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανοκίνητων 

οχηµάτων και παρεπόµενου εξοπλισµού 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α 23% (€)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ME Φ.Π.Α 

23% (€)

1 Επισκευή Υπερκατασκευών Καλαθοφόρων Οχηµάτων 85.000,00 € 104.550,00 €

2 Επισκευή Σαρώθρων και Πολυµηχανηµάτων 79.000,00 € 97.170,00 €

3

Επισκευή λοιπών µηχανηµάτων έργου (Φορτωτών, σκαπτικών, 

οδοποιίας, διαγράµµισης οδών κλπ), Επισκευή και συντήρηση 

πρεσοκοντέϊνερ, Επισκευή και συντήρηση σπαστήρα
124.000,00 € 152.520,00 €

4 Επισκευή δικύκλων και τρικύκλων 9.000,00 € 11.070,00 €

5

Επισκευή οχηµάτων µεταφοράς προσώπων (λεωφορεία, 

µεταφοράς ΑΜΕΑ) (πλαίσιο και αµάξωµα), Επισκευή Επιβατηγών 

οχηµάτων
158.000,00 € 194.340,00 €

6

Επισκευή Πλαισίων και Υπερκατασκευών Απορριµµατοφόρων, 

Βυτιοφόρων, Πλυστικών Κάδων, Συρµών ΣΜΑ, Φορτηγών 

(κλειστών, ανοιχτών αντρεπόµενων ή µη ανατρεπόµενων) και 

πλαισίων Καλαθοφόρων Οχηµάτων

764.000,00 € 939.720,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 1.219.000,00 € 1.499.370,00 €

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ 
 Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 

Μελετών & Σχεδιασµού 
Συστηµάτων Καθαριότητας 

Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης 
Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης 

Αστικών Απορριµµάτων 
Ιωάννα Καραγιάννη 
Μηχ/γος Μηχ/κος 

 
 

  

Παναγιώτης Βοΐδης Νικόλαος Χατζηιωάννου Ευστάθιος Σεραλίδης 
Μηχ/γος Μηχ/κος Ηλ/γος Μηχ/κος Μηχ/γος Μηχ/κος 

 

 

 



24 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός …………………., 

αριθµός……, τηλέφωνο …………………., fax ………….. 

 

 

 

 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ποσοστό έκπτωσης % 

επί του πίνακα κόστους 

ενδεικτικών εργασιών

1 Επισκευή Υπερκατασκευών Καλαθοφόρων Οχηµάτων

2 Επισκευή Σαρώθρων και Πολυµηχανηµάτων

3

Επισκευή λοιπών µηχανηµάτων έργου (Φορτωτών, σκαπτικών, 

οδοποιίας, διαγράµµισης οδών κλπ), Επισκευή και συντήρηση 

πρεσοκοντέϊνερ, Επισκευή και συντήρηση σπαστήρα

4 Επισκευή δικύκλων και τρικύκλων

5

Επισκευή οχηµάτων µεταφοράς προσώπων (λεωφορεία, 

µεταφοράς ΑΜΕΑ) (πλαίσιο και αµάξωµα), Επισκευή Επιβατηγών 

οχηµάτων

6

Επισκευή Πλαισίων και Υπερκατασκευών Απορριµµατοφόρων, 

Βυτιοφόρων, Πλυστικών Κάδων, Συρµών ΣΜΑ, Φορτηγών 

(κλειστών, ανοιχτών αντρεπόµενων ή µη ανατρεπόµενων) και 

πλαισίων Καλαθοφόρων Οχηµάτων

 
 

 

 

 

 

Ο Προσφέρων 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 

 

 

 

Ηµεροµηνία: ………… 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Οι τιµές του πίνακα περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας προ ΦΠΑ και όχι τα 

ανταλλακτικά 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1  

Επισκευή Υπερκατασκευών Καλαθοφόρων Οχηµάτων  

Αντικατάσταση κεντρικής αντλίας - ∆υναµολήπτης -ΡΤΟ 400,00 € 

Αντικατάσταση σασµάν κίνησης ΡΤΟ 450,00 € 

Αντικατάσταση τερµατικού διακόπτη 60,00 € 

Αντικατάσταση επαγωγικού διακόπτη 140,00 € 

Αντικατάσταση τσιµουχών υδραυλικών κυλίνδρων υψηλής πίεσης 180,00 € 

Αντικατάσταση ηλεκτρικής επαφής 20,00 € 

Αντικατάσταση ηλεκτρονικού ρελέ 110,00 € 

Αλλαγή υδραυλικού λαδιού 100,00 € 

Πηνίο Αντικατάσταση 60,00 € 

Αντικατάσταση κεντρικής βαλβίδας χειριστηρίου 380,00 € 

Αντικατάσταση βαλβίδας κινήσεως 150,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 50,00 € 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2  

Επισκευή Σαρώθρων και Πολυµηχανηµάτων  

ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ  36,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ  36,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ  70,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ  45,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ  75,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΣΤΡΑΣ ΑΕΡΟΣ  50,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΠΙΣΩ  50,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ-ΣΙΑΓΩΝΕΣ-ΚΥΛΙΝ∆ΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ  50,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ  150,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ  250,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ  220,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ  220,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ  220,00 € 

ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΟΥΑΓΙΕ, ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ  80,00 € 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ (ΣΑΠ)  150,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ  75,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ  50,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  80,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  80,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ  85,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ & ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ∆ΙΑΦΟΡ  100,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ  100,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ  100,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ  70,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΑΕΡΟΣ  60,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΑΕΡΑ  30,00 € 
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΟΥ  70,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ  100,00 € 

ΚΑΡΦΩΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ  45,00 € 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΠ(ABS) ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ  650,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΥΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  120,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ & RH ΦΙΛΙΣΤΡΙΝΙ ΦΟΡΤΩΤΗ  120,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  110,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ  80,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΥ  70,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ  60,00 € 

ΒΑΦΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  1.200,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ  60,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ & ΒΑΦΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ  400,00 € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ  70,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 50,00 € 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3  

Επισκευή λοιπών µηχανηµάτων έργου (Φορτωτών, σκαπτικών, 
οδοποιίας, διαγράµµισης οδών κλπ), Επισκευή και συντήρηση 
πρεσοκοντέϊνερ, Επισκευή και συντήρηση σπαστήρα  

ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ   50,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ   50,00 € 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙ∆ΑΣ  50,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΥΛΩΝΑ   250,00 € 

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΛΩΝΑ  250,00 € 

ΣΕΡΒΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  110,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΣΚΟΥ (PTO) ΤΡΑΚΤΕΡ  300,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ∆ΥΝΑΜΟ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ)  30,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ∆ΥΝΑΜΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  30,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ (ΒΙ∆ΩΤΑ)  35,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ (ΚΟΛΗΤΑ)  45,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  5,00 € 

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  120,00 € 

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ  60,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΥΝΑΜΟ (ΜΕΡΙΚΗ)  35,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΥΝΑΜΟ (ΟΛΙΚΗ)  35,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ (ΜΕΡΙΚΗ)  35,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ (ΟΛΙΚΗ)  45,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΤΙΖΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΟΝΤΕΡ  25,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  18,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΑΡΟΥ  15,00 € 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-ΠΙΛΟΤΟΥ-ΓΚΑΖΙΟΥ  100,00 € 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ  25,00 € 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΡΟΥ  25,00 € 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΡΟΜΕΤΡΟΥ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ   40,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΦΡΕΝΟΥ ΓΛΥΣΤΡΑΣ ΤΣΑΠΑΣ   450,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ∆ΑΧΤΥΛΙ∆ΙΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ   270,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ   350,00 € 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ Μ.Ε  70,00 € 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΗΣ  150,00 € 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΡΜΟΥ  280,00 € 
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ  120,00 € 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΩΝ  120,00 € 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ  120,00 € 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ Ε∆ΡΩΝ & ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ  280,00 € 

ΡΕΚΤΙΦΙΕ Ε∆ΡΩΝ & ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ  200,00 € 

ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥ  500,00 € 

ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ  200,00 € 

ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ  280,00 € 

ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΠΑΤΟΥΡΩΝ  220,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ  40,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΟΜΠΛΕ  150,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ  40,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ  40,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ  40,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΥΣΚΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ & ΒΑΣΕΙΣ  120,00 € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑ  80,00 € 

ΚΟΛΛΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ  20,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ  36,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ  36,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ  70,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ  45,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ  75,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΣΤΡΑΣ ΑΕΡΟΣ  50,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΠΙΣΩ  50,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ-ΣΙΑΓΩΝΕΣ-ΚΥΛΙΝ∆ΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ  50,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ  150,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ  250,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ  220,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ  220,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ  220,00 € 

ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΟΥΑΓΙΕ, ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ  80,00 € 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ (ΣΑΠ)  150,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ  75,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ  85,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ & ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ∆ΙΑΦΟΡ  100,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ  100,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ  100,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ  70,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΑΕΡΟΣ  60,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΑΕΡΑ  30,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΟΥ  70,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ  100,00 € 

ΚΑΡΦΩΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ  45,00 € 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΠ(ABS) ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ  650,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ  16,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ  180,00 € 
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ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  250,00 € 

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  100,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ  12,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΑΝ/ΣΗ 6 ΜΠΕΚ  180,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΥΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ  120,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ & RH ΦΙΛΙΣΤΡΙΝΙ ΦΟΡΤΩΤΗ  120,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ  110,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ  80,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΥ  70,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ  60,00 € 

ΒΑΦΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ  1.200,00 € 

ΒΑΦΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  1.400,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ  60,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ & ΒΑΦΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ  400,00 € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ  70,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 50,00 € 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4  

Επισκευή δικύκλων και τρικύκλων  

ΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΜΟΤΟ  10,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΠΙΣΩ ΜΟΤΟ  10,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΓΑΝΤΖΩΝ (ΠΙΑΣΤΡΑΣ) ΠΟ∆ΙΑΣ ΜΟΤΟ  10,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΝΑΖΙΑ-ΑΛΥΣΙ∆Α ΜΟΤΟ  25,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΟΤΟ  10,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΜΟΤΟ  10,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΜΟΤΟ  30,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑ∆ΙΑ & ΦΙΛΤΡΟ ΜΟΤΟ  5,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΩΝ ΜΟΤΟ  5,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΟΤΟ  3,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΦΡΕΝΟΥ ΜΟΤΟ  5,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΟΤΟ  3,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΚΟΝΤΕΡ ΜΟΤΟ  10,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΦΡΕΝΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΜΟΤΟ  10,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ ΜΟΤΟ  5,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΤΟ (ΛΥΣΙΜΟ-∆ΕΣΙΜΟ)  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΕΝΑ ΜΟΤΟ  15,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΟΤΟ (ΛΥΣΙΜΟ-∆ΕΣΙΜΟ)  120,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ ΜΟΤΟ  25,00 € 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΜΟΤΟ  30,00 € 

ΣΕΡΒΙΣ ΜΟΤΟ  50,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ 15,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 5,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 40,00 € 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ & ∆ΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ 20,00 € 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ 10,00 € 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 20,00 € 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΠΙΣΤΟΝΟΥ 60,00 € 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΥΖΙ 5,00 € 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ 25,00 € 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΟΥΛΟΥ ΒΑΡΙΑΤΟΡ 25,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30,00 € 

  



29  

 

  

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5  

Επισκευή οχηµάτων µεταφοράς προσώπων (λεωφορεία, 
µεταφοράς ΑΜΕΑ) (πλαίσιο και αµάξωµα), Επισκευή Επιβατηγών 
οχηµάτων  

ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ∆ΥΝΑΜΟ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ)  30,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ∆ΥΝΑΜΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  30,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ (ΒΙ∆ΩΤΑ)  35,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ (ΚΟΛΗΤΑ)  45,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  5,00 € 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ  140,00 € 

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  120,00 € 

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ  60,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΥΝΑΜΟ (ΜΕΡΙΚΗ)  35,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΥΝΑΜΟ (ΟΛΙΚΗ)  35,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ (ΜΕΡΙΚΗ)  35,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ (ΟΛΙΚΗ)  45,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΤΙΖΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΟΝΤΕΡ  25,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  18,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΜΕΡΙΚΗ)  60,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΟΛΙΚΗ)  85,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΑΡΟΥ  15,00 € 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ  36,00 € 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ADBLUE  100,00 € 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-ΠΙΛΟΤΟΥ-ΓΚΑΖΙΟΥ  100,00 € 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  35,00 € 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ  25,00 € 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΡΟΥ  25,00 € 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΡΟΜΕΤΡΟΥ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ  55,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ  75,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑ∆ΙΩΝ & Φ. ΛΑ∆ΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ  10,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ∆ΙΣΚΟ-ΠΛΑΤΩ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 100,00 € 

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΕΡΒΙΣ A/C ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ/ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ  70,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ  400,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ  150,00 € 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ  50,00 € 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗ  50,00 € 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  40,00 € 

ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ  50,00 € 

ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ  60,00 € 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΗΣ  150,00 € 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΡΜΟΥ  280,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ  120,00 € 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΩΝ  120,00 € 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ  120,00 € 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ Ε∆ΡΩΝ & ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ  280,00 € 

ΡΕΚΤΙΦΙΕ Ε∆ΡΩΝ & ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ  200,00 € 

ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥ  500,00 € 

ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ  200,00 € 

ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ  280,00 € 

ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΠΑΤΟΥΡΩΝ  220,00 € 
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ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ  60,00 € 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ -ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ/ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ  85,00 € 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ -ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΛΕΟΦΟΡΕΙΟΥ 120,00 € 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ/ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ  65,00 € 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΛΕΟΦΟΡΕΙΟΥ 60,00 € 

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ/ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ  40,00 € 

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΛΕΟΦΟΡΕΙΟΥ 60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ  40,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΟΜΠΛΕ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  150,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ  40,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ  40,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΤΟ ΚΑΤΩ  40,00 € 

ΚΟΛΛΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ  20,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ  36,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ  36,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ  70,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ  45,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ  75,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΣΤΡΑΣ ΑΕΡΟΣ  50,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΠΙΣΩ  50,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ-ΣΙΑΓΩΝΕΣ-ΚΥΛΙΝ∆ΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ  50,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ  150,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ  250,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ  220,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ  220,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ  220,00 € 

ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΟΥΑΓΙΕ, ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ  80,00 € 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ (ΣΑΠ)  150,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ  75,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ  50,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ  50,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΛΕΟΦΟΡΕΙΟΥ 80,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ ΛΕΟΦΟΡΕΙΟΥ 80,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ  85,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ & ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ∆ΙΑΦΟΡ  100,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ  100,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ  100,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ  70,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΑΕΡΟΣ  60,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΑΕΡΑ  30,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΟΥ  70,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ  100,00 € 

ΚΑΡΦΩΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ  45,00 € 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΠ(ABS) ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ  650,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ  16,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ  180,00 € 

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ)  60,00 € 

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  250,00 € 
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ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  100,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ  12,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΑΝ/ΣΗ 6 ΜΠΕΚ  180,00 € 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  300,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΥΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ  70,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  120,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ & RH ΦΙΛΙΣΤΡΙΝΙ ΦΟΡΤΩΤΗ  120,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ  45,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  110,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ  80,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΥ  70,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ  60,00 € 

ΒΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 400,00 € 

ΒΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ  1.200,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ  60,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ & ΒΑΦΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ  400,00 € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ  70,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 40,00 € 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6  

Επισκευή Πλαισίων και Υπερκατασκευών Απορριµµατοφόρων, 
Βυτιοφόρων, Πλυστικών Κάδων, Συρµών ΣΜΑ, Φορτηγών 
(κλειστών, ανοιχτών αντρεπόµενων ή µη ανατρεπόµενων) και 
πλαισίων Καλαθοφόρων Οχηµάτων  

ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ∆ΥΝΑΜΟ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ)  30,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ∆ΥΝΑΜΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  30,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ (ΒΙ∆ΩΤΑ)  35,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ (ΚΟΛΗΤΑ)  45,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  5,00 € 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ  140,00 € 

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  120,00 € 

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ  60,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΥΝΑΜΟ (ΜΕΡΙΚΗ)  35,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΥΝΑΜΟ (ΟΛΙΚΗ)  35,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ (ΜΕΡΙΚΗ)  35,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ (ΟΛΙΚΗ)  45,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΤΙΖΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΟΝΤΕΡ  25,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  18,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΜΕΡΙΚΗ)  60,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΟΛΙΚΗ)  85,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΑΡΟΥ  15,00 € 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ  36,00 € 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ADBLUE  100,00 € 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-ΠΙΛΟΤΟΥ-ΓΚΑΖΙΟΥ  100,00 € 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ 35,00 € 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ  25,00 € 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΡΟΥ  25,00 € 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΡΟΜΕΤΡΟΥ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  120,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  250,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΥΑΓΙΕ,ΟΜΦΑΛΟ,ΧΟΑΝΗ & ΜΟΥΑΓΙΕ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ  90,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΡΒΟΣΥΜΠΛΕΚΤΗ  60,00 € 
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ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΧΕΛΩΝΑΣ ΣΑΣΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  180,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  110,00 € 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  900,00 € 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΟ  60,00 € 

ΕΛΕΓΧΟΣ -ΣΕΡΒΙΣ A/C - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ  110,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΜΠΛΕΡ  70,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΚΡΟΥΠ ∆ΙΑΦ/ΚΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  400,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΡΙΒΗΣ & ΣΤΑΥΡΟ  90,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΡΙΒΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  90,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΞΟΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  100,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΣΑΣΜΑΝ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  1.300,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ∆ΙΣΚΟ-ΠΛΑΤΩ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  300,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΓΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΟΥ  750,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ & OVER ΦΟΡΤΗΓΟΥ  850,00 € 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ  300,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΧΑΛΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  50,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΣΑΣΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  80,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ(ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓ.&ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)  1.100,00 € 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  110,00 € 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  70,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ  80,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ & ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ  240,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΥ∆Ι ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ  35,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ  35,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΗ  140,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟΥΛΟΥ & ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ ΓΕΡΑΝΟΥ  190,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑ∆ΩΝ  80,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ  95,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΥΛΟΥ  95,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ  95,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ  440,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ  95,00 € 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΛΥΣΤΡΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ  45,00 € 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥ  480,00 € 

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΛΕΣΚ. ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥ/ΣΗ  170,00 € 

ΓΕΜΙΣΜΑ 4 ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΣΤΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ  80,00 € 

ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΚΑΡΕ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΥΛΙΚΟ  160,00 € 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ & ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ  360,00 € 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΤΟΥ ΚΑΡΟΣΤΑΣ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 5ΜΜ (ΟΛΙΚΗ)  720,00 € 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΧΟΑΝΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ  320,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  80,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΣΚ. ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ  80,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΟΡΕΙΟΥ-ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ  480,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  160,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡ∆ΙΑΣ  400,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ & ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ  360,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΠΡΕΣΑΣ - ΚΟΛΛΗΜΑ  120,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑ∆ΩΝ  240,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΓΑΝΤΖΩΝ ΠΟΡΤΑΣ ΜΥΛΟΥ  240,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ  480,00 € 
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ  480,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ  480,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ο∆ΗΓΟΥ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  400,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ  480,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  240,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ  40,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΡ∆Ι  360,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΕΙΟΥ-ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΜΕ HARDOX 5MM ΚΟΜΠΛΕ  2.100,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΛΙΑΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΙΡΟ  60,00 € 

ΙΣΙΩΜΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ  400,00 € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΧΡΩΜΙΩΣΗ ΒΑΚΤΡΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ  2.000,00 € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΤΟΥ ΠΛΑΙΝΩΝ ΧΟΑΝΗΣ ΚΟΜΠΛΕ  2.400,00 € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΝΑ  120,00 € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΚΡΟΥΠ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ NSN  1.400,00 € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΣΙΕΡΕΣ ΕΡΤΑΛΟΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ  40,00 € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΙΩΣΗ ΒΑΚΤΡΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ  1.000,00 € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΧΛΙΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΥΛΟΥ  800,00 € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΕΤΙΑ 4ΜΜ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΑ  1.200,00 € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΕΣΑΣ  2.000,00 € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΙΡΟΥ Φ30  60,00 € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΛΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ  120,00 € 

ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ε∆ΡΕΣ & ΠΥΡΟΙ  360,00 € 

ΚΟΛΛΗΜΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ  60,00 € 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑ∆ΩΝ ΠΡΕΣΑΣ ΣΕ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ  700,00 € 

ΡΕΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ  25,00 € 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΚΤΡΩΝ ΤΗΛΕΣΚ. ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ  220,00 € 

ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ ΤΑΜΠΟΥΡΟΥ  30,00 € 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΗΣ  150,00 € 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΡΜΟΥ  280,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ  120,00 € 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΩΝ  120,00 € 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ  120,00 € 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ Ε∆ΡΩΝ & ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ  280,00 € 

ΡΕΚΤΙΦΙΕ Ε∆ΡΩΝ & ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ  200,00 € 

ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥ  500,00 € 

ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ  200,00 € 

ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ  280,00 € 

ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΠΑΤΟΥΡΩΝ  220,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΟΦΥΛΑ ΣΟΥΣΤΑΣ  350,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΖΑΜΦΟΡ  180,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΖΥΓΙΑ ΣΟΥΣΤΑΣ  120,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΑΜΦΟΡ  100,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΟΥΣΤΑΣ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΑ ΣΟΥΣΤΑΣ  300,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΡΑΚΕΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  300,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΡΑΚΕΤΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  300,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  120,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ  60,00 € 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ -ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ  85,00 € 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ -ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  120,00 € 
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ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ  65,00 € 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  60,00 € 

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ  40,00 € 

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  52,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ  40,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΟΜΠΛΕ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  150,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ  40,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ  40,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΤΟ ΚΑΤΩ  40,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΥΣΚΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ & ΒΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  120,00 € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  80,00 € 

ΚΟΛΛΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ  20,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ  36,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ  36,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ  70,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ  45,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ  75,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΣΤΡΑΣ ΑΕΡΟΣ  50,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΠΙΣΩ  50,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ-ΣΙΑΓΩΝΕΣ-ΚΥΛΙΝ∆ΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ  50,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ  150,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ  250,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ  220,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ  220,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ  220,00 € 

ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΟΥΑΓΙΕ, ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ  80,00 € 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ (ΣΑΠ)  150,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ  75,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ  50,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  80,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  80,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ  85,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ & ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ∆ΙΑΦΟΡ  100,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ  100,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ  100,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ  70,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΑΕΡΟΣ  60,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΑΕΡΑ  30,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΟΥ  70,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ  100,00 € 

ΚΑΡΦΩΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ  45,00 € 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΠ(ABS) ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ  650,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ  16,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ  180,00 € 

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  250,00 € 

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  100,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ  12,00 € 

ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΑΝ/ΣΗ 6 ΜΠΕΚ  180,00 € 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  300,00 € 
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ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΥΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ  60,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  120,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ & RH ΦΙΛΙΣΤΡΙΝΙ ΦΟΡΤΩΤΗ  120,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  110,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ  80,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΥ  70,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ  60,00 € 

ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  300,00 € 

ΒΑΦΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  1.200,00 € 

ΒΑΦΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  1.400,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ  60,00 € 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ & ΒΑΦΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ  400,00 € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ  70,00 € 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΚΙΤΡΙΝΗ ΛΩΡΙ∆Α  200,00 € 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  90,00 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 50,00 € 
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι 
 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: 

Επισκευή Υπερκατασκευών Καλαθοφόρων Οχηµάτων 
 

α/α ∆Θ Αρ.Κυκλοφ. ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

(ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) 

ΤΥΠΟΣ-

ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΕΤΟΣ ΑΛΛΑ 

1 620 ME 87566 
BIZZOCHI - 

MITSUBISHI 

ΜΗΧ.ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 

BIZZOCHI (RAM) 

ανακατασκευή από 

GEPALIFT 

AUTEL 146 2005  

2 597 ME 81849 

BIZZOCHI 

AUTEL 100CL / 

NISSAN 

CABSTAR 

TL110 

ΜΗΧ. ΕΡΓ. 

ΚΑ∆ΟΦΟΡΟ 

BIZZOCHI (RAM) 

ανακατασκευή από 

GEPALIFT 

AUTEL 

100CL 
2004  

3 719 ΜΕ 111024 

NISSAN 

TK3.95(ATLEON 

8019) / CMC 

PLA 185 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΚΑ∆ΟΦΟΡΟ 

CMC 

(Σαραντόπουλος) 
PLA 185 2009 

Χρειάζεται 

επισκευή 

µπούµας 

4 556 ΜΕ 76479 
COMET / IVECO 

65C15 

ΜΗΧ ΕΡΓ. 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 

COMET 

(EUROSFILO) 
23/2/8SLJ 2003 

Χρειάζεται 

ανακατασκευή 

5 733 ΜΕ 118688 

IVECO 

ML120E25 / 

GEPA LIFT 

GP40 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΚΑ∆ΟΦΟΡΟ 
GEPA LIFT GP40 2010  

6 503 ΜΕ 67684 
GSR / NISSAN 

CABSTAR E120 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΚΑ∆ΟΦΟΡΟ 
GSR 129Α 2002 

Προβληµατικό 

πλαίσιο 

οχήµατος 

7 745 ΜΕ 103621 

MAN TGL 12240 

4x2BB / GSR 

209T 

ΜΗΧ.ΕΡΓ.  

ΚΑ∆ΟΦΟΡΟ 
GSR 209T 2008  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: 

Επισκευή Σαρώθρων - Πολυµηχανηµάτων 
α/α ∆Θ Αρ.Κυκλοφ. ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

(ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) 

ΤΥΠΟΣ-

ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΕΤΟΣ ΑΛΛΑ 

1 471 ΜΕ 62843 
JOHNSTON 

600 SERIES 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΣΑΡΩΘΡΟ 
JOHNSTON 600 SERIES 2001 

2 389 ΜΕ 58783 
JOHNSTON 

600 SERIES 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΣΑΡΩΘΡΟ 
JOHNSTON 600 SERIES 2000 

Ενδεικτικοί αριθµοί πλαισίου :  

(οχ) ZCFA1GD0002272192 -  

(µηχ) 32162 

Ενδεικτικοί αριθµοί κινητήρα: 

(οχ)FIAT8060.45B 

5110.505239 /(µηχ) PERKINS 

AR50673U045653F 

3 510 ΜΕ 67564 
KARCHER 

ICC1D 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΣΑΡΩΘΡΟ 
KARCHER ICC1D 2002 W0914201014K88575 (10575) 

4 512 ΜΕ 67566 
KARCHER 

ICC1D 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΣΑΡΩΘΡΟ 
KARCHER ICC1D 2002 W0914201014K88573 (10573) 

5 591 ΜΕ 81847 
KARCHER 

ICC1D 

ΜΗΧ. ΕΡΓ. 

ΣΑΡΩΘΡΟ 
KARCHER ICC1D 2004 W0914201144K88030(11030) 

6 592 ΜΕ 81848 
KARCHER 

ICC1D 

ΜΗΧ. ΕΡΓ. 

ΣΑΡΩΘΡΟ 
KARCHER ICC1D 2004 W0914201144K88029(11029) 

7 600 ΜΕ 83334 
KARCHER 

ICC1D 

ΜΗΧ. ΕΡΓ. 

ΣΑΡΩΘΡΟ 
KARCHER ICC1D 2005 W0914201144K88078(011078) 

8 579 ΜΕ 81001 
KARCHER 

ICC2D 

ΜΗΧ. ΕΡΓ. 

ΣΑΡΩΘΡΟ 
KARCHER ICC2D 2004 TFH50STO344400850 

9 584 ME 81002 
KARCHER 

ICC2D 

ΜΗΧ. ΕΡΓ. 

ΣΑΡΩΘΡΟ 
KARCHER ICC2D 2004 TFH50STO344400851 
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10 585 ME 81003 
KARCHER 

ICC2D 

ΜΗΧ. ΕΡΓ. 

ΣΑΡΩΘΡΟ 
KARCHER ICC2D 2004 TFH50STO344400849 

11 601 ΜΕ 83335 
KARCHER 

ICC2D 

ΜΗΧ. ΕΡΓ. 

ΣΑΡΩΘΡΟ 
KARCHER ICC2D 2005 W0918301044K88860(010860) 

12 621 ME 87577 

SCHMID 

/DAIMLER 

CHRYSLER 

975.26 

ΜΗΧ.ΕΡΓ. 

ΣΑΡΩΘΡΟ 
SCHMID SK650 2005 WDB975261L014900 

13 731 ΜΕ 115639 
SICAS MA 

4 M1 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΣΑΡΩΘΡΟ 
SICAS MA 4 M1 2010 

Αριθµός πλαισίου: 

MA4M190022 Τύπος κινητήρα 

(µηχανήµατος): 

F4GE040A*D657 

14 720 ΜΕ 115558 
BIEFFEBI 

PG 300DW 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
BIEFFEBI 300DW 2009 

15 721 ΜΕ 115559 
BIEFFEBI 

PG 300DW 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
BIEFFEBI 300DW 2009 

16 722 ΜΕ 115560 
BIEFFEBI 

PG 300DW 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
BIEFFEBI 300DW 2009 

17 723 ΜΕ 115561 
BIEFFEBI 

PG 300DW 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
BIEFFEBI 300DW 2009 

18 724 ΜΕ 115562 
BIEFFEBI 

PG 300DW 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
BIEFFEBI 300DW 2009 

19 725 ΜΕ 115563 
BIEFFEBI 

PG 300DW 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
BIEFFEBI 300DW 2009 

20 726 ΜΕ 115564 
BIEFFEBI 

PG 300DW 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
BIEFFEBI 300DW 2009 

21 727 ΜΕ 115565 
BIEFFEBI 

PG 300DW 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
BIEFFEBI 300DW 2009 

22 728 ΜΕ 115566 
BIEFFEBI 

PG 300DW 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
BIEFFEBI 300DW 2009 

23 729 ΜΕ 115567 
BIEFFEBI 

PG 300DW 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
BIEFFEBI 300DW 2009 

Ενδεικτικός αριθµός πλαισίου : 

1001008 PAWEC 

24 458 ΜΕ62767 
MULTICAR 

- TRILETY 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

MULTICAR - 

TRILETY 

MULTICAR 

M26 - 

TRILETY 

MCK 

2001 

25 459 ΜΕ62768 
MULTICAR 

- TRILETY 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

MULTICAR - 

TRILETY 

MULTICAR 

M26 - 

TRILETY 

MCK 

2001 

Ενδεικτικός αριθµός πλαισίου 

βασικού µηχανήµατος: 

WMU2M26231W100066 

Ενδεικτικός τύπος - αριθµός 

κινητήρα βασικού 

µηχανήµατος : IVECO 

8140.23.2585  -  3260040 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: 

Επισκευή λοιπών µηχανηµάτων έργου (Φορτωτών, σκαπτικών, οδοποιίας, 
διαγράµµισης οδών κλπ), Επισκευή και συντήρηση πρεσοκοντέϊνερ, Επισκευή 

και συντήρηση σπαστήρα 
 
α/

α 
∆Θ Αρ.Κυκλοφ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

(ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) 

ΤΥΠΟΣ-

ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΕΤΟΣ ΑΛΛΑ 

1 605 ΜΕ 85484 VENIERI 202 ΜΗΧ.ΕΡΓ. ΦΟΡΤΩΤΗΣ VENIERI 
(VF 9015) 

202 
2005 

Αρ.πλαισίου: 

020223076 

2 606 ME 85485 VENIERI 301 ΜΗΧ.ΕΡΓ. ΦΟΡΤΩΤΗΣ VENIERI 
(VF 363F) 

301 
2005 

Αρ.πλαισίου: 

030123043 

3 225 ΜΕ 86828 CASE 1840 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 1840  
Αρ.πλαισίου: 

JKB0020532 

4 238 ΜΕ 98717 CASE 1845C 
ΜΗΧ. ΕΡΓ.  ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

- ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
CASE 1845C 1991 

Αρ.πλαισίου: 

JKB0022076 

5 222 ΜΕ 41829 DRESSER ΜΗΧ. ΕΡΓ.  ΦΟΡΤΩΤΗΣ DRESSER 510B 1989 
Αρ.πλαισίου: 

3380144D004006 

6 365 ΜΕ 58745 FIAT HITACHI ΜΗΧ. ΕΡΓ.  ΦΟΡΤΩΤΗΣ FIAT HITACHI W110 1998 
Αρ.πλαισίου: 

603117 

7 671 ΜΕ 91621 JCB 1 CX 
ΜΗΧ. ΕΡΓ.  ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

- ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
JCB (Αρνάκης) 1 CX 2006 

Αρ.πλαισίου: 

SLP1CXSB4E1050

591 

8 237 ΜΕ 98718 JCB 3D - 4T 
ΜΗΧ. ΕΡΓ.  ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

- ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
JCB 3D - 4 1991 

Αρ.πλαισίου: 3D-

4/365468/P 

9 730 ΜΕ 115588 JCB 8016 ΜΗΧ. ΕΡΓ. JCB (Αρνάκης) 8016 2010 Αρ.πλαισίου: 
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ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -  

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

JCB08016E017037

48 

10 706 ΑΜ 65771 AGCO MF 3435S 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
AGCO MF 3435S 2007 

Αρ.πλαισίου: 

P073386 

11 707 ΑΜ 57751 FIAT 55-46SDT 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
FIAT 55-46SDT 1991 

Αρ.πλαισίου: 

769252 

12 545 ΜΕ 72670 AUSA - HATZ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

AUSA – HATZ 

(Αρνάκης) 
108 DGx4 2003 

13 546 ΜΕ 72671 AUSA - HATZ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

AUSA – HATZ 

(Αρνάκης) 
108 DGx4 2003 

Ενδεικτικός 

Αρ.πλαισίου: 

39725577 

14 501 ΜΕ 67608 NEUSON 1403 LD ΜΗΧ. ΕΡΓ.  ΦΟΡΤΩΤΗΣ NEUSON (Αρνάκης) 1403 LD 2002 
Αρ.πλαισίου: 

AC00259 

15 240 ΜΕ 41903 WIRTGEN 
ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΑΣΦΑΛΤ/ΤΗΣ (ΦΡΕΖΑ) 
WIRTGEN SF 1300VC 1990 

Επισκευή ή 

αντικατάσταση 

ιµάντα 

16 234 ΜΕ 41875 HAMM 
ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

Ο∆ΟΣΤΡ/ΡΑΣ 
HAMM HW 90/12 1990 

Αρ.πλαισίου: 

2332304 

17 489 ΜΕ 64637 BOMAG 
ΜΗΧ. ΕΡΓ. 

Ο∆ΟΣΤΡ/ΡΑΣ 
BOMAG (ΣΠΑΝΟΣ) 

BW100AD-

3 
2001 

Αρ.πλαισίου: 

101150514268 

18 502 ME 67621 DEMAG DF 115P 
ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

∆ΙΑΣΤΡ/ΡΑΣ ΑΣΦΑΛ. 
DEMAG (ΣΠΑΝΟΣ) DF 115P 2002 Αρ.πλαισίου: 30227 

19 683 ΜΕ 92511 

AMPIANTI 

GUTHERM SPE I 20 

/ MERCEDES 970.02 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΑΣΦΑΛΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ

Σ (ΚΑΖΑΝΙ επί 

οχήµατος) 

AMPIANTI/MERCEDES 

970.02 

GUTHERM 

SPE I 20 
2006 

WDB9700231L083

983 

20 548 ME 74769 HOFMANΝ ΜΗΧ. ΕΡΓ.  ∆ΙΑΓΡ/ΚΟ HOFMMANΝ (3Μ) Η-18 2003 
ZAPC28200000235

51 

21 227 ΜΕ 36497 HOFMMAN ΜΗΧ. ΕΡΓ.  ∆ΙΑΓΡ/ΚΟ HOFMMAN Η26 1987 

22 226 ΜΕ 31103 HOFMMAN H 331 ΜΗΧ. ΕΡΓ.  ∆ΙΑΓΡ/ΚΟ HOFMMAN H 331 1984 
03359/9 

23 247 ΜΕ 49217 NISSAN/ WAGNER  ΜΗΧ. ΕΡΓ.  ∆ΙΑΓΡ/ΚΟ 
NISSAN / WAGNER 

(3Μ) 

TRADE 3.0/ 

211G 
1998 

VSKKE1111PA723

038 

24 ∆Υ ∆Υ GRACO LINE ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ 

GRACO 

(Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ 

ΑΒΕΕ) 

LINE 

LASER-IV 

5900 

INTL(2) 

2490-11 

2012 

 

25 ∆Υ ∆Υ HUSMANN HL 1622 
ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ 
ΟΓΚΩ∆ΩΝ 

HUSMANN HL 1622 2010 
Αρ. πλαισίου: 

11274 

26 ∆Υ ∆Υ 

∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ (14) 
PRESSCONTAINE

R ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
-//- ∆ΙΑΦΟΡΟΙ -//- -//- 

Απαιτούν απλές 

εργασίες 

συντήρησης. ∆ύο 

(2) από αυτά 

απαιτούν αλλαγή 

αντλίας και δυο 

(ακόµη) αναµένουν 

ανταλλακτικά 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: 

Επισκευή δικύκλων και τρικύκλων 
 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΕΤΟΣ 1Ης 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΑΡ. 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Ενδεικτικός αριθµός 
πλαισίου 

1 
HEXAGON 

250 
∆ΙΚΥΚΛΟ HEXAGON 250 2000 3 

MF02E2015968                   

ZAPM1400001001487 

2 
HONDA 

C90 
∆ΙΚΥΚΛΟ HONDA C90 1996 2 JH2HA02B8TK001038 

3 

HONDA 

RD11 

(XL650V) 

∆ΙΚΥΚΛΟ HONDA 
RD11 

(XL650V) 
2007 6 

RD10E-2517393                    

VTMRD11A06E519253 

4 PIAGGIO ∆ΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 50cc 2000 14 ZAPC2500000021434 

5 
PIAGGIO 

LIBERTY 
∆ΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 

LIBERTY 

125 
2004 4 ZAPM3810000003011 
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125 

6 

PIAGGIO 

LIBERTY 

50 

∆ΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO C37-50cc 2004 1 ZAPC3730000036869 

7 
PIAGGIO 

M21 
∆ΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO M21-150cc 2003 2 ZAPM2100000016378 

8 
PIAGGIO 

M21 
∆ΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO M21-151cc 2006 5 ZAPM2100002002477 

9 
PIAGGIO 

M22 
∆ΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO M22-125cc 2004 1 ZAPM2200001010341 

10 
PIAGGIO 

M38 
∆ΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO M38-125cc 2008 1 ZAPM3860000008539 

11 
PIAGGIO 

C42 
∆ΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO C42-50cc 2008 1 ZAPC4240000027962 

12 
SANYANG 

JUNGLE 
∆ΙΚΥΚΛΟ SANYANG 

JUNGLE-

50cc (SYM 

GAOSW-60) 

1999 2 RFGGAO5W6VS300086 

13 
YAMAHA 

SE 08 
∆ΙΚΥΚΛΟ YAMAHA 

SE 08 - 

125cc 
2006 23 LPRSE081000005762 

14 

MODENAS 

KRISS 

AN110OH 

∆ΙΚΥΚΛΟ MODENAS 
KRISS 

AN110OH 
2009 1 XG8MA120H1GL01319 

15 
PIAGGIO 

APE 

ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
PIAGGIO APE-50cc 1997 20 TL5T-608658 

16 
PIAGGIO 

C80 

ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
PIAGGIO C80-50cc 2001 4 ZAPC8000000027576 

17 PIAGGIO 
ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
PIAGGIO 

YP/VS - 

218cc 
2011 2 ZAPT1000000037858 

18 

PIAGGIO 

APE    703 

TM 

ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO T1 - 218cc 2002 17 ZAPT1000000006936 

19 
PIAGGIO 

T1 

ΤΡΙΚΥΚΛΟ 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
PIAGGIO T1-218cc 2004 7 ZAPT1000000023304 

20 
PIAGGIO 

ATM 

ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
PIAGGIO ATM 218 cc 1997 1 ΑΤΜ2Τ541707 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: 

Επισκευή οχηµάτων µεταφοράς προσώπων (λεωφορεία, µεταφοράς ΑΜΕΑ) 

(πλαίσιο και αµάξωµα), Επισκευή Επιβατηγών οχηµάτων 
 

Α/

Α 
ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΤΟΣ 

1Ης 
ΚΥΚΛΟ
ΦΟΡΙΑΣ 

ΑΡ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Ενδεικτικός αριθµός 

πλαισίου 

1 
FORD WERKE AG 

TRANSIT 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

ΑΜΕΑ 
FORD WERKE AG TRANSIT 2005 2 (∆Θ603,∆Θ604) WFOEXXTTFE4E14075 

2 FORD TRANSIT 
ΜΕΤΑΦ.ΠΡΟΣ. 

(14) 
FORD 

EGD7CL TRANSIT 

BUS 130 2,5D 
2000 1 (∆Θ438) WFOEXXBDVEYG00426 

3 FORD TRANSIT 
ΜΕΤΑΦ.ΠΡΟΣ. 

(14) 
FORD TRANSIT 2001 1 (∆Θ456) WFOEXXGBVEXJ13129 

4 
IVECO TURBODAILY   

40-10 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

ΑΜΕΑ  (10+2) 
IVECO TURBODAILY   40-10 2000 1 (∆Θ454) ZCFO4070105285277 

5 

MERCEDES 313 CDI 

(DAIMLERCHRYSLER 

) 

ΜΕΤΑΦ.ΠΡΟΣ. 

13+1 
MERCEDES 

313 CDI 

(DAIMLERCHRYSLE

R ) 

2007 2(∆Θ692, ∆Θ693) WDB9036721R888261 

6 TEMSA BG1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ TEMSA BG1 2011 1 (∆Θ753) NLTHNJ45L01000149 

7 BMW 346L .E.E. 316i ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ BMW 346L .E.E. 316i 2004 1 (∆Θ558) WBAAY11030FG29007 

8 CITROEN C1 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ CITROEN C1 2007 1(∆Θ743) VF7PMCFAC89103207 

9 FIAT PANDA ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ FIAT PANDA 4CD 2008 1(∆Θ767) ZFA16900001094829 
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10 HUNDAI MATRIX ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ HUNDAI MATRIX 2002 2(∆Θ741,∆Θ557) KMHPM81CP3U091176 

11 
MITSUBISHI 

CARISMA 1.6 
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ MITSUBISHI CARISMA 1.6 2000 

6 (∆Θ407, 408, 409, 

410, 426, 427) 
XMCSNDA1AYF034385 

12 
NISSAN ALMERA / 

N16 
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ NISSAN ALMERA / N16 2005 

9 (∆Θ650. 651, 652, 

653, 654, 655, 656, 

657, 658) 

SJNBAAN16U0585003 

13 NISSAN ALMERA ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ NISSAN ALMERA / N16 2000 1(∆Θ429) JN1CAAN16U0000387 

14 NISSAN MICRA K12 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ NISSAN MICRA K12 2007 1(∆Θ690) SJNFBAK12U2156754 

15 NISSAN PRIMERA 1.6 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ NISSAN PRIMERA 1.6 2002 1(∆Θ514) SJNBAAP12U0044301 

16 SKODA ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ SKODA OCTAVIA 2007 1(∆Θ701) TMBB21Z472120703 

17 
TOYOTA STARLET 

1.4 
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ TOYOTA STARLET 1.4 1998 1(∆Θ359) JT154EP9100207442 

18 
V.W.CADDY (9KVF 

MC 9K9AU1) 
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ VW CADDY 

1999 

 
1(∆Θ371) WV1ZZZ9KZXR527425 

19 
RENAULT KANGOO 

1.4 
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ RENAULT KANGOO 1.4 2000 1(∆Θ453) VF1FC0HAF-23242967 

20 V.W.CADDY  ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ VW CADDY 
2001 

 
1(∆Θ455) WV1ZZZ9KZ1R516675 

21 
RENAULT  KC 

KANGOO  
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ RENAULT KANGOO KC 2001 2(∆Θ461,462) VF1KCOBAF23883927 

22 NISSAN PICKUP ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ NISSAN PICKUP 1994 1(∆Θ250) EGTCGD21000D12994 

23 NISSAN PICKUP ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ NISSAN PICKUP 2002 2(∆Θ496,497) JN1AGGD22U0022223 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6: 

Επισκευή Πλαισίων και Υπερκατασκευών Απορριµµατοφόρων, Βυτιοφόρων, 
Πλυστικών Κάδων, Συρµών ΣΜΑ, Φορτηγών (κλειστών, ανοιχτών 
αντρεπόµενων ή µη ανατρεπόµενων) και πλαισίων Καλαθοφόρων Οχηµάτων 

 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ή 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) 

ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΤΟΣ 

1Ης 
ΚΥΚΛΟ
ΦΟΡΙΑΣ 

ΑΡ. 

ΟΧΗΜΑΤ
ΩΝ 

Ενδεικτικός αριθµός πλαισίου 

1 
MERCEDES 

EUROSANIMATIC 
ΚΑ∆ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

 EUROSANIMATIC 

(SPIDER) 
200/30 2001 4 WDB970043-1K-5791660 

2 

CRISTANINI/ 

DAIMLER 

CHRYSLER 

ΚΑ∆ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ CRISTIANINI (SPIDER) 
CRISTANINI 

SANIMATIC 
2005 3 WDB9700431L001650 

3 ISUZU NPQR 75 
ΠΛΥΣ. ΚΑ∆ΩΝ 

ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 
CRISTIANINI (SPIDER) 

MINISANIMAT

IC 
2007 2 JAAN1R75L77100165 

4 

IVECO ML150E24 / 

HEPHAESTUS 

02.04.01Z 

ΜΗΧ. ΕΡΓ. 

ΚΑ∆ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ              
HEPHAESTUS  02.04.01Z 2006 1 ZCFAILJ0202484456 

5 ISUZU NPQR 75 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΝΕΡΟΥ ISUZU (ΚΑΟΥΣΗΣ) NPQR 75 2007 3 JAAN1R75L77100166 

6 

MERCEDES 1318 

(DAIMLERCHRYS

LER 970.06) 

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΝΕΡΟΥ MERCEDES (ΚΑΟΥΣΗΣ) 

1318 

(DAIMLERCHR

YSLER 970.06) 

2006 3 WDB9700651L091563 

7 MERCEDES 1828K 
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 

Υ∆ΑΤΟΣ 
MERCEDES (ΚΑΟΥΣΗΣ) 952.50 (1828Κ) 2003 3 WDB952503.1K.809476 

8 
SPIDER / PIAGGIO 

S85LP-TRMCE 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

SPIDER / PIAGGIO 

(KARCHER)  
S85LP-TRMCE 2002 4 ZAPS8500000552408 

9 DAF ΑΠΟΡ/ΡΟ-ΠΡΕΣΑ DAF (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) FA LF55 2012 4 XLRAE55GF0L413541 
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10 

DENNIS EAGLE 

ELITE 2 D7E240-

EC06 

ΑΠΟΡ/ΡΟ-ΜΥΛΟΣ 
DENNIS EAGLE 

(ΚΑΟΥΣΗΣ) 

ELITE 2 

D7E240-EC06 
2007 1 SEG1924AL4B 610121 

11 ISUZU ΑΠΟΡ/ΡΟ ISUZU (ΚΑΟΥΣΗΣ) NPR 70 2001 2 JAANPR70G17100011 

12 ISUZU NPQR 75 ΑΠΟΡ/ΡΟ-ΜΥΛΟΣ ISUZU (ΚΑΟΥΣΗΣ) NPQR 75 2007 4 JAAN1R75L77100165 

13 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ-ΠΡΕΣΑ  MERCEDES (ΚΑΟΥΣΗΣ) 

MERCEDES-

BENZ 1522 - 

970.07 

2012 3 WDB9700751L592564 

14 MERCEDES 1017 ΑΠΟΡ/ΡΟ-ΠΡΕΣΑ  MERCEDES (ΚΑΟΥΣΗΣ) 
MERCEDES 

970.04 1017 
2000 3 WDB970041-1K-526711 

15 MERCEDES 1317 ΑΠΟΡ/ΡΟ-ΜΥΛΟΣ MERCEDES (ΚΑΟΥΣΗΣ) 1317 Κ 2000 8 WDB972062-1K-475521 

16 MERCEDES 1318 Απορ/ρο Πρέσσα 6 tn MERCEDES (ΚΑΟΥΣΗΣ) 

1318 

(DAIMLERCHR

YSLER 970.06) 

2004 15 WDB970065-1K-910522 

17 MERCEDES 1828 Απορ/ρο MERCEDES (ΚΑΟΥΣΗΣ) 952.50 (1828Κ) 2000 10 WDB952503 - 1K-479572 

18 MERCEDES 2635K ΑΠΟΡ/ΡΟ-ΠΡΕΣΑ MERCEDES (ΚΑΟΥΣΗΣ) 952.14 (2635K) 2000 3 WDB - 952143 - 1K527830 

19 

MERCEDES 2640 

(Daimler Chrysler 

AG) 

ΑΠΟΡ/ΡΟ-

ΤΡΑΚΤ.META 

PYM/NOY 

MERCEDES (ΚΑΟΥΣΗΣ) 
2640 (Daimler 

Chrysler AG) 
2001 1 WDB950143-1K-708894 

20 MERCEDES 2641K 
ΑΠΟΡ/ΡΟ-ΤΡΑΚΤ. / 

META PYM/NOY 
MERCEDES (ΚΑΟΥΣΗΣ) 932.14 (2641K) 2009 3 WDB9321431L429716 

21 

MERCEDES 2641K 

(DAIMLERCHRYS

LER 932.14) 

ΑΠΟΡ/ΡΟ-ΤΡΑΚΤ. / 

META PYM/NOY 
MERCEDES (ΚΑΟΥΣΗΣ) 

2641K 

(DAIMLERCHR

YSLER 932.14) 

2006 2 WDB9321431L089840 

22 MERCEDES 2641K 
Φορτηγό Μεταφοράς 
Κλειστών Απορ/τίων 

MERCEDES (ΚΑΟΥΣΗΣ) 

2641K 

(DAIMLERCHR

YSLER 932.14) 

2004 2 WDB932143-1K-910521 

23 MAN 
ΑΠΟΡ/ΡΟ-ΤΡΑΚΤ 

ΣΜΑ 
MAN (KAOYSHS) 33364DF 1999 2 WMAT484887M277135 

24 
BIZZOCHI - 

MITSUBISHI 

ΜΗΧ.ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 

BIZZOCHI (RAM) 

ανακατασκευή από 

GEPALIFT 

AUTEL 146 2005 1 TYBFE659H6DS30B69 

25 

BIZZOCHI AUTEL 

100CL / NISSAN 

CABSTAR TL110 

ΜΗΧ. ΕΡΓ. 

ΚΑ∆ΟΦΟΡΟ 

BIZZOCHI (RAM) 

ανακατασκευή από 

GEPALIFT 

AUTEL 100CL 2004 1 VWASBFTL043802149 

26 

NISSAN 

TK3.95(ATLEON 

8019) / CMC PLA 

185 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΚΑ∆ΟΦΟΡΟ 
CMC PLA 185 2009 1 VWANHTTIC085052805 

27 
COMET / IVECO 

65C15 

ΜΗΧ ΕΡΓ. 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
COMET (EUROSFILO) 23/2/8SLJ 2003 1 ZCFC65A0005416740 

28 
IVECO ML120E25 / 

GEPA LIFT GP40 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΚΑ∆ΟΦΟΡΟ 
GEPA LIFT GP40 2010 1 ZCFA1EJ0402566236 

29 
GSR / NISSAN 

CABSTAR E120 

ΜΗΧ. ΕΡΓ.  

ΚΑ∆ΟΦΟΡΟ 
GSR 129Α 2002 1 VHADBFTL01214519 

30 
MAN TGL 12240 

4x2BB / GSR 209T 

ΜΗΧ.ΕΡΓ.  

ΚΑ∆ΟΦΟΡΟ 
GSR 209T 2008 1 WMAN04ZZO8Y218003 

 


