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1.ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ –ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 
Αληηθείκελν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ είλαη ε επηζθεπή ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ 

Γήκνπ Γνξηπλίαο  απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία. Δθηφο απφ ηε κεγάιε πνηθηιία ηχπσλ νρεκάησλ, ν 

Γήκνο Γνξηπλίαο  έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ Πενήνηα έξι  (56) ζπλνιηθά απηνθίλεηα, κεραλήκαηα έξγνπ, 

δηαθφξσλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο, θαη γηα ηελ ηαθηηθή θαη έθηαθηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπο 

απαηηνχληαη ζπλεξγεία εηδηθφηεηαο κεραληθνχ, ειεθηξνιφγνπ, θαλνπνηνχ, ςπθηηθνχ, θξέλσλ,  

ππεξθαηαζθεπψλ κε ηελ απαξαίηεηε θαηά πεξίπησζε ζχγρξνλε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ηερλνγλσζία.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη θαζίζηαηαη αδχλαηνο νπνηνζδήπνηε πξνζδηνξηζκφο ηεο πξνο αλάζεζε 

πνζφηεηαο πιηθψλ ή ππεξεζηψλ, επεηδή ε πξνζκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη αδχλαηε απφ ηε θχζε ηεο 

ζχκβαζεο, (ιφγσ άγλσζησλ θάζε θνξά έθηαθησλ βιαβψλ ηνπ θάζε νρήκαηνο μερσξηζηά). Γηα ην ιφγν 

απηφ, ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξνχζεο δελ πεξηιακβάλεη πνζφηεηεο ησλ επηκέξνπο 

αληαιιαθηηθψλ -πιηθψλ & εξγαζηψλ, αιιά κφλν ηελ θαη’ εθηίκεζε δαπάλε ηνπ ζπλφινπ θάζε νκάδαο 

νκνεηδψλ αληαιιαθηηθψλ - πιηθψλ, εξγαζηψλ θαη ην γεληθφ ζχλνιν. 

Οη αλάγθεο πνπ πξφθεηηαη λα θαιχςεη ν Γήκνο Γνξηπλίαο  αλαζέηνληαο απηέο ηηο ππεξεζίεο, 

αθνξνχλ εξγαζίεο πνπ δε κπνξνχλ λα απνθαηαζηαζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, θαζψο δελ 

ππάξρεη νχηε ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ, νχηε νη θαηάιιειεο ππνδνκέο. Δηδηθφηεξα, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ βιαβψλ ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ, ε κεγάιε πνηθηιία 

ηχπσλ θαη ρξήζεσλ απηψλ ησλ νρεκάησλ, θάλνπλ απαξαίηεηε ηε βνήζεηα απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

(ζπλεξγεία). Δμάιινπ, ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη κε 

αμηνπηζηία ζηηο θξίζηκεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο (θαζαξηφηεηα, πνιηηηθή πξνζηαζία θιπ.). Οη 

εξγαζίεο πνπ ζα αλαηεζνχλ, αθνξνχλ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο & επηζθεπήο, πξνγξακκαηηζκέλεο θαη 

απξφβιεπηεο, φισλ ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο , θνξηεγψλ, απνξξηκκαηνθφξσλ, 

βπηηνθφξσλ, επηβαηηθψλ θ.ι.π. θαη ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ. Οη εξγαζίεο επηζθεπήο έρνπλ νκαδνπνηεζεί 

ζε νκνεηδείο θαηεγνξίεο, πνπ ζα εθηεινχληαη θάζε θνξά φηαλ ππάξρεη αλάγθε, ελψ ηα νρήκαηα – 

κεραλήκαηα ζα παξαδίλνληαη ζην Σκήκα  δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ, έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία 

θαη ειεχζεξα θάζε βάξνπο. Οη ζπκβάζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

ππεξεζηψλ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ κία, αθνχ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ ζπλεξγείσλ ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο (νκάδεο). Ο ζπλνιηθφο ελδεηθηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο θαη ηα επηκέξνπο άξζξα ηνπ (7  καηηγοπίερ) πεξηιακβάλνπλ θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ 
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ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν αλάδνρνο ζε θάζε επηζθεπή νρήκαηνο, κεραλήκαηνο έξγνπ ή κεραληθνχ κέξνπο 

ηνπο.  

Ζ πιεξσκή ησλ ζπληεξήζεσλ θαη επηζθεπψλ ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ ζα 

γίλεηαη κε ηελ έθδνζε Α.Π.Τ. γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηελ έθδνζε Α.Π.Α. γηα ηα πιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ελ ιφγσ νρήκαηα θαη κεραλήκαηα.  

Οη ππεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, πεξηιακβάλνπλ: 

 εξγαζίεο πνπ ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο (νκάδεο ηεο κειέηεο), νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη 

ζηνπο πίλαθεο θφζηνπο ελδεηθηηθψλ εξγαζηψλ ηεο κειέηεο θαη 

  πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ αλά θαηαζθεπαζηή .  

Απηέο νη ππεξεζίεο  αθνξνχλ φια ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα έξγνπ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, πνπ 

γηα ιφγνπο εμεηδίθεπζεο ησλ ζπλεξγείσλ θαη πξνυπνινγηζκνχ ησλ επηζθεπψλ, ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη 

θαηαγξάθεθαλ ζηνπο Πίλαθεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 θαη 8 πνπ παξαηίζεληαη ζην ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

ηεο Μειέηεο. ην Παξάξηεκα ΗΗ πεξηιακβάλνληαη επηπιένλ, νη ηχπνη νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ 

Γήκνπ, κε αλαθνξά ζε ραξαθηεξηζηηθνχο αξηζκνχο ηχπνπ, πιαηζίνπ ή αξηζκφ θηλεηήξα. Απηνί νη αξηζκνί 

είλαη αξθεηνί γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ νρεκάησλ ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε επηζθεπή ησλ κεραληθψλ κεξψλ ηνπο κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη αληαιιαθηηθά απφ ηνπο 

αλαδφρνπο. Έλα φρεκα ή κεράλεκα έξγνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πίλαθεο 

ηνπ παξαξηήκαηνο, ψζηε λα επηζθεπάδεηαη θάζε θνξά απφ ην θαηάιιειν ζπλεξγείν.  

 

 

Σεκμηπίωζη, Κοζηολόγηζη και Πιζηοποίηζη ηων Δκηελούμενων Δπγαζιών – Ππομηθειών 

 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε, ηελ έγθξηζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα παξαιακβάλνληαη 

θάζε θνξά απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεη ε Τ.Α.3373/390/1975. 

Γηα ηελ θάζε επηζθεπή Ορήκαηνο ή Μεραλήκαηνο Έξγνπ ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη λα εθδίδεηαη 

«Δνηολή ηεσνικήρ Δπιθεώπηζηρ και Δπιζκεςήρ Οσήμαηορ» απφ ην Σκήκα Γηαρείξηζεο θαη 

πληήξεζεο Ορεκάησλ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ην είδνο ηεο βιάβεο θαη νη πηζαλέο εξγαζίεο 

επηζθεπήο πνπ απαηηνχληαη. Ζ Δληνιή ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, 

Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο. 

Ζ εληνιή απηή ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ Αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. 

Έλα (1) αληίγξαθν ηεο ζα παξαδίδεηαη ζηελ ηξηκειή Δπηηξνπή ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

νρεκάησλ ηνπ ΓήκνπΓνξηπλίαο, ηεο Τ.Α. 3373/390/1975. 

Ο Αλάδνρνο ζα ειέγρεη ην πξνο επηζθεπή φρεκα θαη ζα εθδίδεη «Γεληίο Δπιθεώπηζηρ - 

Γιάγνωζηρ ηηρ Βλάβηρ ηος Οσήμαηορ» φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε θνζηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ν 

εθηηκψκελνο ρξφλνο γηα ηελ πιήξε επηζθεπή ηεο βιάβεο ή ηεο ζπληήξεζεο ηνπ νρήκαηνο θαζψο θαη ηα 

απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά γηα ηελ επηζθεπή απηψλ. Γηα ηα απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά απαηηείηαη λα 

αλαγξάθεηαη ζην «Γεληίο Δπιθεώπηζηρ - Γιάγνωζηρ ηηρ Βλάβηρ ηος Οσήμαηορ» ν θσδηθφο ηνπ 

γλεζίνπ αληαιιαθηηθνχ, άζρεηα αλ ρξεζηκνπνηεζεί ην γλήζην ή φρη. ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο κε 

γλεζίνπ αληαιιαθηηθνχ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη ν θσδηθφο ηνπ κε γλεζίνπ. 

Σν Γειηίν απηφ ν Αλάδνρνο ζα ην θνηλνπνηεί ενηόρ 3επγάζιμων ημεπών ζηελ αλσηέξσ αξκφδηα 

Δπηηξνπή ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο. 
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Ζ Δπηηξνπή αθνχ ειέγμεη ην «Γεληίο Δπιθεώπηζηρ - Γιάγνωζηρ ηηρ Βλάβηρ ηος Οσήμαηορ» 

ζε ζπκθσλία κε ηελ ζχκβαζε πνπ έρεη ππνγξαθεί, εγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε απηφ θαη παξαθνινπζεί ηελ επηζθεπή κέρξη ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ ηηκνιφγεζε ηεο. Ο 

Αλάδνρνο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα δερηεί ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Δπηηξνπήο θαη φζνλ 

αθνξά ηελ επηζθεπή θαη φζνλ αθνξά ηελ θνζηνιφγεζε απηήο. Ζ έγθξηζε θνηλνπνηείηαη θαη ζηε 

Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο. 

Οη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο επηά (7) επγάζιμων ημεπών απφ ηελ ζηηγκή ηεο 

έγθξηζεο, απφ ηελ αλσηέξσ Δπηηξνπή. Δμαίξεζε ζα ππάξρεη εάλ ε βιάβε αληηθεηκεληθά δελ κπνξεί λα 

επηζθεπαζηεί εληφο ησλ επηά (7) επγάζιμων ημεπών κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο 

πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο Ορεκάησλ ηνπ Γήκνπ ή φηαλ δελ επζχλεηαη γη' απηφ ν Αλάδνρνο θαη πάνηα 

κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο Ορεκάησλ. Γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηνπ αλσηέξσ απαηηείηαη έγγξαθν απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, ηεο Τ.Α. 3373/390/1975. 

ηελ παξνχζα κειέηε έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπγθεληξσζνχλ θαη λα θνζηνινγεζνχλ φιεο νη 

θαηαγεγξακκέλεο βιάβεο ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, πνπ δελ είλαη εθηθηφ λα επηζθεπαζηνχλ 

απφ ην ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ. Δπηπξφζζεηα έγηλε εθηίκεζε θαη θνζηνιφγεζε γηα φιεο ηηο πηζαλέο βιάβεο 

νρεκάησλ, πνπ ζα πξνθχςνπλ ην επφκελν δηάζηεκα θαη επίζεο δελ ζα κπνξνχλ λα επηζθεπαζηνχλ απφ ην 

νηθείν ζπλεξγείν. Οη παξαπάλσ πξνβιέςεηο είλαη αλαγθαίν λα γίλνπλ, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ηα 

πιενλεθηήκαηα δηαθάλεηαο θαη δεκνζηφηεηαο ελφο αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο 

«θιεηζηέο» δηαδηθαζίεο αλάδεημεο αλαδφρνπ αλά βιάβε, φηαλ απηή πξνθχςεη. Γειαδή γηα ηε δηελέξγεηα 

αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα γίλνπλ πξνβιέςεηο θαη θνζηνιφγεζε πηζαλψλ βιαβψλ. 

Σπρφλ εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ πξνβιεθζεί, αιιά κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο, ζα ηηκνινγνχληαη κε ηελ ηηκή ρξέσζεο αλά ψξα πνπ έρεη πξνζθέξεη ν αλάδνρνο.  

 

Οη νκάδεο εξγαζηψλ είλαη νη 

εμήο: 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΤΝΣΖΡΖΖ - 

ΔΠΗΚΔΤΖ  
 

ΟΜΑΓΑ 

ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΑΠΟΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝΚΑΗ ΦΟΡΣΖΓΩΝ 

Α 

ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

Β 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΩΝ 

Γ 

ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΠΗΒΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ 

ΦΟΡΣΖΓΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΔΩ 3,5 ΣΟΝΟΤ 

Γ 

ΔΠΗΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ 

Δ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

ΠΔΓΖΖ 

Ε 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΦΑΝΟΠΟΗΔΗΑ 

ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

Ζ 

 

Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ν Γήκνο ζηνπο πνιίηεο απαηηείηαη ε 

αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ, κέζσ απφζπξζεο ή πξνκήζεηαο λέσλ. ηνλ πίλαθα νρεκάησλ ηνπ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ΗΗ, κεηά απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπο, κπνξνχλ λα 

πξνζηεζνχλ λέα νρήκαηα ζηελ αληίζηνηρε νκάδα.  

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ κφλν ζην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ κηαο ή 

πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ (νκάδσλ)(ζπκπιεξσκέλεο απαξαηηήησο θαη ζην ηκήκα πνπ αθνξά ηα 

αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη)θαη ζε θακία πεξίπησζε γηα κέξνο εξγαζηψλ κηαο νκάδαο.  

Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα εγγπψληαη γξαπηψο ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, ε δε ρξνληθή 

εγγχεζε ε νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηα αληαιιαθηηθά δε ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ ελφο (1) 

έηνπο. Κάζε βιάβε ή θαη θαθνηερλία πνπ ζα παξνπζηάδεηαη κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ νθεηιφκελε 

ζε θαθή πνηφηεηα αληαιιαθηηθψλ, εξγαζηψλ ή αζηνρία πιηθνχ θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη ζε 

θπζηνινγηθή θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θζνξά, πξέπεη λα επαλνξζψλεηαη κε ηελ άκεζε αιιαγή 

ηνπ πξνβιεκαηηθνχ αληαιιαθηηθνχ ην ζπληνκφηεξν απφ ηεο εηδνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο (θαη ζε δηάζηεκα 

φρη κεγαιχηεξν ησλ 10 (δέθα) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαλνξζψλεηαη ζα ηζρχνπλ 

νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016. 

Καηά ηελ ηηκνιφγεζε ησλ αληαιιαθηηθψλ ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθεηαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ 

αληαιιαθηηθψλ (PART NUMBER) ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ ελ ιφγσ νρεκάησλ ή 

αλαγλσξηζκέλσλ νίθσλ, εγθεθξηκέλσλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή (θσδηθφο εγθεθξηκέλνπ θαη/ή θσδηθφο 

θαηαζθεπαζηή), θιπ. Δμαηξνχληαη ηα είδε ηα νπνία δε δηαζέηνπλ partnumber φπσο πρ, νη θνριίεο.  

Οη επηζθεπέο ζα εθηεινχληαη αλ θαη φπνηε πξνθχςεη αλάγθε. Καηά ζπλέπεηα, ν Γήκνο Γνξηπλίαο  

δε δεζκεχεηαη λα εμαληιήζεη νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ησλ εξγαζηψλ ή ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  

Καηά ηε δηαδηθαζία ησλ επηζθεπψλ νπνηαδήπνηε αληαιιαθηηθά ρξεηαζζνχλ, ζα πξέπεη 

απαξαηηήησο λα θαηαγξάθνληαη πξηλ ηνπνζεηεζνχλ επί ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ κεραληθνχ κέξνπο πνπ 

επηζθεπάδεηαη θαη ζα ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο ππεξεζίαο. Σα πιηθά θαη αληαιιαθηηθά 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηα γλήζηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ νρήκαηνο ή 

εθάκηιια απηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ αξηζ. 1400/2002 ή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ 461/2010) 

θαη άξηζηεο πνηφηεηνο (φρη δηαινγήο, φρη κεηαρεηξηζκέλα). Σν ζπλεξγείν (αλάδνρνο) πνπ ζα εθηειεί ηελ 

επηζθεπή, νθείιεη λα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία ηα αληηθαηαζηαζέληα αληαιιαθηηθά. Σν αξκφδην ηκήκα 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ζα παξαδίδεη ηα αληηθαηαζηαζέληα αληαιιαθηηθά γηα Αλαθχθισζε. ηελ 

πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ (πρ, ιφγσ θζνξάο ηνπο) νθείιεη λα παξέρεη φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία 

απηψλ (πρ, θσδηθνχο αξηζκνχο αληαιιαθηηθψλ, θιπ). 

Ο Γήκνο ζα πξνκεζεχεηαη νξηζκέλα αληαιιαθηηθά γηα ηα Ορεκάηα - Μεραλεκάηα Έξγνπ απφ 

Αλαδφρνπο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ μερσξηζηφ δηαγσληζκφ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη. Ο αλάδνρνο πνπ 

ζα πξνθχςεη απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνπνζεηεί ηα αληαιιαθηηθά 

πνπ ζα ηνπ πξνκεζεχεη ν Γήκνο. 

Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη, αλ ρξεηαζηεί, κε δηθά ηνπ έμνδα ηε κεηαθνξά (πεξηζπιινγή) ηνπ 

νρήκαηνο απφ ζεκείν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρηεί κέρξη ην ζπλεξγείν ηνπ γηα επηζθεπή εθφζνλ ε απφζηαζε 

ηνπ ζπλεξγείνπ είλαη κεγαιχηεξε ησλ 15 ρικ. απφ ην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη γηα 

νηηδήπνηε ήζειε ζπκβεί ζην κεραληθφ κέξνο ή ζην φρεκα κέρξη ηελ παξάδνζή ηνπ.  

Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηεί επηζθεπέο κε ην πξνζσπηθφ ηνπ, κε παξνρή ηερληθήο 

ππνζηήξημεο (επίβιεςε-ηερλνγλσζία) απφ ηνλ αλάδνρν. Δπηηξέπεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη 

νπνηνδήπνηε κέξνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηε χκβαζε, ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηε 

εηαηξεία. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ πιήξε επζχλε έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
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γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη ησλ πξνκεζεηψλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε χκβαζε. 

Οη πξνζθέξνληεο δχλαληαη, αλ θαη εθφζνλ, ην επηζπκνχλ λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηα ηκήκαηα 

ηεο εξγαζίαο πνπ ελδερνκέλσο πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ην πξνθίι ησλ ηπρφλ ππεξγνιάβσλ.  

Ο θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε 

εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν πξνζθνκίδνληαο ζηνηρεία ηηκψλ ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ 

ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο επηζήκνπο ηηκνθαηαιφγνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή/θαη ηνπ επίζεκνπ 

αληηπξνζψπνπ (πξνηεηλφκελνπο ηηκνθαηαιφγνπο ιηαληθήο) ησλ νρεκάησλ ή ηεο ππεξθαηαζθεπήο ή ηνπ 

κεραλήκαηνο έξγνπ. Ο θσδηθφο γλεζίνπ αληαιιαθηηθνχ ζα πξνζθνκίδεηαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ Τ.Α. 3373/390/75 απφ ηνλ αλάδνρν. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επίζεκνο ηηκνθαηάινγνο (πξνηεηλφκελνο θαηάινγνο ιηαληθήο) 

απφ αληηπξφζσπν ή θαηαζθεπαζηή ή αθφκα θαη επίζεκνο αληηπξφζσπνο ή θαηαζθεπαζηήο πιένλ ζηελ 

Διιάδα (γηα θάπνην απφ ηα νρήκαηα ή ππεξθαηαζθεπέο ή κεράλεκα έξγνπ), ηφηε ε ηηκή ηνπ 

αληαιιαθηηθνχ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Τ.Α. 3373/390/75 

ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηξεηο(3) ηνπιάρηζηνλ έγγξαθεο πξνζθνξέο απφ ηελ αγνξά θαη ππνινγίδνληαο 

Μέζε Σηκή (𝒙 =
𝟏

𝝂
  𝒕  𝝂
𝒊=𝟏 ) ησλ πξνζθνξψλ απηψλ. 

Οη εθπηψζεηο πνπ ζα δνζνχλ επί ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη νη 

ηηκέο ησλ εξγαζηψλ, ζα είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ, ππνρξεσηηθά ζην έληππν πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο:  Σελ 

νκάδα (ή ηηο νκάδεο) ζηελ νπνία (ή ζηηο νπνίεο) ζα ζπκκεηέρνπλ θαη ηελ νπνία (ή ηηο νπνίεο) ζα αθνξνχλ 

νη πξνζθεξφκελεο επηκέξνπο εθπηψζεηο: 

 Πνζνζηηαία έθπησζε επί ηεο εθαηφ %επί ηνπ πίλαθα θφζηνπο ελδεηθηηθψλ εξγαζηψλ 

 Πνζνζηφ έθπησζεο % επί ησλ ηηκψλ ησλ επίζεκσλ θαηαιφγσλ ησλ εηαηξηψλ γηα 

γλήζηα αληαιιαθηηθά.  

 ε πεξίπησζε πνπ δελ ρξεζηκνπνηεζνχλ γλήζηα αληαιιαθηηθά θαλνληζκφο (ΔΚ αξηζ. 

1400/2002 ή  αλαζεσξεκέλνο 461/2010), ηφηε εθαξκφδεηαη εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο 40%, ην 

νπνίν θαηά ηελ ηηκνιφγεζε ζα πξνζηίζεηαη ζην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ είρε δνζεί ζηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά επί ησλ ηηκψλ ησλ επίζεκσλ θαηαιφγσλ ησλ εηαηξηψλ γηα γλήζηα 

αληαιιαθηηθά. 

Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

 

 

       1.Καηαζκεςαζηήρ και διανοµέαρ ζηη σώπα ζςγκεκπιμένος ηύπος οσημάηων 

 ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζµφ είλαη θαηαζθεπαζηήο θαη 

δηαλνµέαο ζηε ρψξα ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ νρεκάησλ θαη δηαζέηεη ζπλεξγείν επηζθεπήο ηδηφθηεην ή 

πξνηείλεη εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ηνπ επίζεµνπ δηθηχνπ ηνπ, ζα θαηαζέζεη:  

α. Τπεχζπλε δήισζε φηη ρξεζηκνπνηεί ηνλ επίζεµν ηηκνθαηάινγν αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 

αληίζηνηρα νρήκαηα ηνπ Γήµνπ θαη φηη είλαη ηα γλήζηα πνπ πξνηείλεη  

β. Τπεχζπλε δήισζε µε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεη φηη δηαζέηεη ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πνπ ζα αλαιάβεη λα εθηειεί, έρνληαο ηελ 

απαξαίηεηα άδεηα γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί.  
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γ. Τπεχζπλε δήισζε φηη νη ψξεο πνπ ρξεψλνληαη γηα ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο ζα είλαη απηέο 

πνπ νξίδνληαη ζηνπο επίζεκνπο ηηκνθαηαιφγνπο ηνπ 

 

2. Δπίζημορ ανηιππόζωπορ η διανομέαρ Δηαιπίαρ καηαζκεςήρ οσημάηων ηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ αλήθεη ζε δίθηπν αληηπξνζσπείαο ή 

δηαλνκήο εηαηξείαο ζηε ρψξα θαη δηαζέηεη ζπλεξγείν, ζα θαηαζέζεη  

α. Τπεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο µέινπο ηνπ επίζεµνπ 

δηθηχνπ ηεο εηαηξείαο ε σο επίζεµνπ αληηπξφζσπνπ ή δηαλνµέα β. Τπεχζπλε δήισζε φηη 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ επίζεµν ηηκνθαηάινγν αληαιιαθηηθψλ γηα ηα αληίζηνηρα νρήκαηα ηνπ Γήµνπ θαη 

φηη είλαη ηα γλήζηα πνπ πξνηείλεη  

γ. Τπεχζπλε δήισζε µε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεη φηη δηαζέηεη ην θαηάιιεια εθπαηδεπφκελν 

πξνζσπηθφ γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πνπ ζα αλαιάβεη λα εθηειεί, έρνληαο ηελ 

απαξαίηεηα άδεηα γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί.  

δ. Τπεχζπλε δήισζε φηη νη ψξεο πνπ ρξεψλνληαη γηα ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο ζα είλαη απηέο 

πνπ νξίδνληαη ζηνπο επίζεκνπο ηηκνθαηαιφγνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θάζε νρήκαηνο.  

 

3 Ανεξάπηηηο ζςνεπγείο πος σπηζιμοποιεί ανηαλλακηικά ηων επίζημων ανηιπποζώπων 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ είλαη αλεμάξηεην ζπλεξγείν 

επηζθεπήο θαη ρξεζηκνπνηεί αληαιιαθηηθά ηα νπνία πξνκεζεχεηαη απφ ην εθάζηνηε επίζεκν δίθηπν 

δηαθίλεζεο αληαιιαθηηθψλ ησλ επίζεκσλ αληηπξνζψπσλ ή δηαλνκέσλ ζηε ρψξα, ζα πξέπεη λα 

θαηαζέζεη  

α. Τπεχζπλε δήισζε φηη ρξεζηκνπνηεί ηνλ επίζεκν ηηκνθαηάινγν αληαιιαθηηθψλ ή ηνλ 

θαηάινγν αληαιιαθηηθψλ ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ηνπο ή αληηπξνζσπείαο ηνπο γηα ηα 

αληίζηνηρα νρήκαηα ηνπ Γήµνπ ζπλνδεπφκελε απφ επηζηνιή ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζψπνπ ή 

δηαλνκέα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ζηε ρψξα ε νπνία ζα βεβαηψλεη φηη αλαιακβάλεη ζε 

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο λα ηνλ ηξνθνδνηεί µε ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά γηα 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχβαζεο  

β. Τπεχζπλε δήισζε µε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεη φηη δηαζέηεη πξνζσπηθφ κε ηηο απαξαίηεηεο 

ηερληθέο γλψζεηο ην νπνίν είλαη εθπαηδεπκέλν λα επεκβαίλεη ζηα αληίζηνηρα κεραληθά κέξε έρνληαο 

ηελ απαξαίηεηα άδεηα γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί.  

γ. Τπεχζπλε δήισζε φηη νη ψξεο πνπ ρξεψλνληαη γηα ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο δελ ζα είλαη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ νξίδνληαη ζηνπο επίζεκνπο ηηκνθαηαιφγνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

θάζε νρήκαηνο.  

 

4.Ανεξάπηηηο ζςνεπγείο πος δεν σπηζιμοποιεί ανηαλλακηικά ηων επίζημων 

ανηιπποζώπων 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ είλαη αλεμάξηεην ζπλεξγείν 

επηζθεπήο θαη δελ ρξεζηκνπνηεί αληαιιαθηηθά ηα νπνία πξνκεζεχεηαη απφ ην εθάζηνηε επίζεκν 

δίθηπν δηαθίλεζεο αληαιιαθηηθψλ ησλ αληίζηνηρσλ νρεκάησλ αιιά ρξεζηκνπνηεί αληαιιαθηηθά 

ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζηα νρήκαηα ηνπ Γήµνπ ζα θαηαζέζεη: 

α. Τπεχζπλε δήισζε φηη ρξεζηκνπνηεί αληαιιαθηηθά πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε γηα 

ηελ νπνία απηά πξννξίδνληαη ζπλνδεπφκελε απφ βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο ή βεβαίσζε ηνπ 
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επίζεκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπο ζηε ρψξα ε νπνία ζα αλαθέξεη φηη ηα αληαιιαθηηθά πνπ εκπνξεχεηαη 

είλαη θαηάιιεια θαη απνδεθηά γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη ζηα αληίζηνηρα νρήκαηα 

ηνπ Γήκνπ θαη φηη αλαιακβάλεη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο λα ηνλ ηξνθνδνηεί µε 

ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχβαζεο 

β. Τπεχζπλε δήισζε µε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεη φηη δηαζέηεη πξνζσπηθφ κε ηηο απαξαίηεηεο 

ηερληθέο γλψζεηο ην νπνίν είλαη εθπαηδεπκέλν λα επεκβαίλεη ζηα αληίζηνηρα κεραληθά κέξε έρνληαο 

ηελ απαξαίηεηα άδεηα γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί.  

γ. Τπεχζπλε δήισζε φηη νη ψξεο πνπ ρξεψλνληαη γηα ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο δελ ζα είλαη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ νξίδνληαη ζηνπο επίζεκνπο ηηκνθαηαιφγνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

θάζε νρήκαηνο.  

Δηδηθά γηα ηα ειαζηηθά ησλ νρεκάησλ ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο: 

 

Ζ ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπο θσδηθνχο ησλ Ο.Δ. 2022. 

πγθεθξηκέλα: 

 

Γηα ην  Ο.Δ. 2022:  

Κσδηθφο Αξηζκφο Πξνυπνινγηζκνχ  

Πεξηγξαθή  ΠΟΟ  

10.6264.001 Σσντήρηση και επισκεσή λοιπών 
μητανημάτων 

4.000,00€ 

20.6263.001 Σσντήρηση και επισκεσή 
μεταυορικών μέσων 

20.000,00€ 

20.6264.001 Σσντήρηση και επισκεσή λοιπών 
μητανημάτων 

20.000,00€ 

30.6264.001 Σσντήρηση και επισκεσή λοιπών 
μητανημάτων 

20.000,00€ 

30.6263.002 Σσντήρηση και επισκεσή 
οτημάτων Υπηρεσίας Τετνικών 
έργων 

20.000,00€ 

ΤΝΟΛΟ   

 

 

 

84.000,00€ 

 

 

 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

 

Άπθπο 1ο  

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ 

Γήκνπ Γνξηπλίαο, θαζψο θαη ησλ κεραληθψλ κεξψλ ηνπο. Ο ζπλνιηθφο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη 

ηα επηκέξνπο άξζξα ηνπ (δέθα θαηεγνξίεο) πεξηιακβάλνπλ θαη ηα αληαιιαθηηθά(π.ρ. ελδεηθηηθά: δίζθνο, 

πιαηψ, ξνπιεκάλ, αληιίεο, αλαιψζηκα, ηκάληεο, πιαθίδηα ηξηβήο, δηζθφπιαθεο,  επίζσηξα, 

ειαηνιηπαληηθά θ.ι.π) πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν αλάδνρνο ζε θάζε επηζθεπή νρήκαηνο, κεραλήκαηνο 

έξγνπ ή κεραληθνχ κέξνπο ηνπο (π.ρ. δπλακφ, θηλεηήξαο, ζαζκάλ, δηαθνξηθφ, πδξαπιηθή θηάιε, ςπγείν, 

αληιία θαπζίκνπ θιπ).  
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ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 

 

Άπθπο 2ο Τποσπεώζειρ αναδόσος  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη:  

α) Να ηεξεί ηνπο θείκελνπο λφκνπο θαη δηαηάμεηο θαη ηα δπλάκεη απηψλ δηαηάγκαηα θαζψο θαη ηηο 

ζπλαθείο ελ γέλεη αζηπλνκηθέο θαη άιιεο δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηηο εξγαζίεο πνπ 

αλαιακβάλεη, επζχλεηαη δε πξνζσπηθά γηα θάζε παξάβαζε ηνπο.  

β) Να αλαιακβάλεη θάζε επζχλε θαη θαζίζηαηαη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα 

νπνηεζδήπνηε θζνξέο ή δεκηέο πνπ πξνμέλεζε ν ίδηνο ή ην πξνζσπηθφ ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

εξγαζηψλ, θαζψο επίζεο ζε πξφζσπα ή πξάγκαηα ηνπ Γήκνπ απφ νπνηαδήπνηε αλεμαξηήησο αηηία.  

γ) Να ηεξεί ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο ή αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο, 

πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ γηα φιν ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζηηο αλαηηζέκελεο 

εξγαζίεο.  

δ) ε πεξίπησζε νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ ηα νπνία είλαη αθηλεηνπνηεκέλα απφ βιάβε ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ ή ζην ρψξν ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ 

Τπεξεζία θαη εάλ απηφ είλαη εθηθηφ, ν αλάδνρνο ζα κπνξεί λα επηζθεπάζεη ηα νρήκαηα/κεραλήκαηα 

ζηνπο ρψξνπο απηνχο απφ ηερληθνχο ηνπ θαη κε δηθά ηνπ εξγαιεία, φξγαλα θαη ζπζθεπέο. Δάλ ε βιάβε 

δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθαηαζηαζεί άκεζα απφ ην ζπλεξγείν ηνπ αλαδφρνπ ή ππφ ηελ επίβιεςή ηνπ, ηφηε 

ην φρεκα ζακεηαθέξεηαη (κε δαπάλεο θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ ε απφζηαζε ηνπ ζπλεξγείνπ απφ 

ην Ακαμνζηάζην είλαη κεγαιχηεξε ησλ 15ρικ.) ζηνλ αληίζηνηρν ζπκθσλεζέληα ρψξν επηζθεπήο θαη 

ζπληεξήζεσο νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο ή λχρηαο ζπκβεί απηφ.  

ε) Να ηεξεί θαξηέιεο ησλ επηζθεπψλ, ζπληεξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί γηα θάζε φρεκα, νη νπνίεο 

ζα είλαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο.  

ζη) Να παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε (επίβιεςε - ηερλνγλσζία), φπνηε απαηηείηαη, πξνο ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ επηζθεπή νρεκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ, πξνζθέξνληαο θαη ηα 

ηπρφλ απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά.  

δ) Να επηζθεπάδεη, ζπληεξεί ηα νρήκαηα/κεραλήκαηα ηεο νκάδαο θαζψο θαη ησλ κεκνλσκέλσλ 

κεραληθψλ κεξψλ ηνπο.  

 

Άπθπο 3ο Ρήηπερ  

ε πεξηπηψζεηο πνπ απνδεδεηγκέλα παξαηεξείηαη κε ηθαλνπνηεηηθή αληαπφθξηζε ηνπ αλαδφρνπ 

ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο εθηφο απφ ην δηθαίσκα ηνπ Γήκνπ λα ηνλ θεξχμεη έθπησην, 

επηβάιινληαη ζε βάξνο ηνπ θαη ρξεκαηηθέο θπξψζεηο. Πνηληθή ξήηξα πνζνζηνχ δχν ηνηο ρηιίνηο (2‰) ζην 

ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηεγνξίαο πνπ αλήθεη ε επηζθεπή γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο, κπνξεί λα 

επηβάιιεηαη φηαλ δελ θαιχπηνληαη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο:  

- Δπηζθεπή νρήκαηνο/κεραλήκαηνο εληφο 7 εκεξψλ ή ηεο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο θαηά 

πεξίπησζε  

- Καζπζηέξεζε αληαπφθξηζεο ζε αίηεκα επηζθεπήο ή άξλεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ  

Με εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο ζπλνδεπφκελε απφ επίζεκε αιιεινγξαθία κεηνλ αλάδνρν, 

απφ φπνπ ζα πξνθχπηεη ε αζέηεζε ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ, ε αλσηέξσ πξφζζεηε ξήηξα ζα 

επηβάιιεηαη ζηνλ "Αλάδνρν" θαηφπηλ αλέθθιεηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ε νπνία 

ζα παξαθξαηείηαη απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ή απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ 



10 

 

αλαδφρνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ΛΑΓΚΑΓΗΑ  1/6/2022  ΛΑΓΚΑΓΗΑ  1/6/2022 

Ο ΤΝΣΑΞΑ  ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

 

 

 

 

 

Γεώπγιορ Παπαπέηπος 

Μησανολόγορ  Μησανικόρ 

Σ.Δ. 

 Ο  ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ  

ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΛΔΣΩΝ  

 

 

 

 

Γημήηπιορ Κοςηζιάδηρ 

Πολιηικόρ Μησανικόρ  Π.Δ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΜΕΛΕΤΗ : ςνηήπηζη και επιζκεςή  
Π.Δ  ΑΡΚΑΓΗΑ                  οσημάηων  και λοιπών 

ΓΖΜΟ   ΓΟΡΣΤΝΗΑ 
  μησανημάηων ηος Γήμος Γοπηςνίαρ 

 

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

& ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 
 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ:  46/2022  
 

 

 

 

 

2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 

 

 

ΟΜΑΓΑ Α΄ 

 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΑΠΑΝΖ € 

 ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΑΠΟΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΦΟΡΣΖΓΩΝ – ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ  ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ   

18.548,38 

 ΦΠΑ 24% 4.451,61 

   

 ΤΝΟΛΟ 23.000,00 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ Β΄ 

 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΑΠΑΝΖ € 

 ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ 

ΛΟΗΠΩΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ - ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ  ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ 

16.129,03 

 ΦΠΑ 24% 3.870,97 

   

 ΤΝΟΛΟ 20.000,00 

 

 

ΟΜΑΓΑ Γ΄ 

 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΑΠΑΝΖ € 

  ΔΠΗΚΔΤΖ  ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΩΝ - 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ  ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ 
8.064,51 

 ΦΠΑ 24% 1.935,49 

 ΤΝΟΛΟ 10.000,00 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ Γ΄ 

 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΑΠΑΝΖ € 

 ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΠΗΒΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΦΟΡΣΖΓΩΝ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΔΩ 3,5 ΣΟΝΟΤ - ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ  ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ 

4.032,25 

 ΦΠΑ 24% 967,75 

   

 ΤΝΟΛΟ 5000,00 

 

 

ΟΜΑΓΑ Δ΄ 
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α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΑΠΑΝΖ € 

 ΔΠΗΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ - ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ  ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ 

6.451,61 

 ΦΠΑ 24% 1.548,39 

   

 ΤΝΟΛΟ 8.000,00 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ Σ΄ 

 

 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΑΠΑΝΖ € 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ  ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΔΓΖΖ- 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ  ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ 

6.451,61 

 ΦΠΑ 24% 1.548,39 

   

 ΤΝΟΛΟ 8.000,00 

 

ΟΜΑΓΑ Ε΄ 

 

 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΑΠΑΝΖ € 

 ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΦΑΝΟΠΟΗΔΗΑ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ  - ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ  ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ 

8.064,51 

 ΦΠΑ 24% 1.935,49 

   

 ΤΝΟΛΟ 10.000,00 

 

ΟΜΑΓΑ Ζ΄ 

 

 

 

 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΩΝ 67.741,93 

ΦΠΑ 24% 16.258,07 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ  ΤΠΖΡΔΗΑ 84.000,00 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΓΚΑΓΗΑ  1/6/2022  ΛΑΓΚΑΓΗΑ  1/6/2022 

Ο ΤΝΣΑΞΑ  ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

 

 

 

 

 

Γεώπγιορ Παπαπέηπος 

Μησανολόγορ  Μησανικόρ 

Σ.Δ. 

 Ο  ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ  

ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΛΔΣΩΝ  

  

 

 

 

 

Γημήηπιορ Κοςηζιάδηρ 

Πολιηικόρ Μησανικόρ  Π.Δ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: 

 

ΠΗΝΑΚΔ ΚΟΣΟΤ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη θπξηφηεξεο εξγαζίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ .  

Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ κφλν ην ελδεηθηηθφ θφζηνο εξγαζίαο πξν ΦΠΑ θαη φρη ηα αληαιιαθηηθά 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1 

 

 

ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΠΟΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ 

 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΣΟ € 

1 Γεληθφ ζέξβηο 130 

2 Γεληθή επηζθεπή κεραλήο 2500 

3 Αληηθαηάζηαζε θιάληδαο θεθαιήο θνξηεγφ 350 

4 Αληηθαηάζηαζε θιάληδαο θεθαιήο επηβαηηθφ 250 

5 Αληηθαηάζηαζε θιάληδαο θεθαιήο θηλεηήξα V 120 

6 Σνπνζέηεζε ξάδην cd 30 

7 Αληηθαηάζηαζε θνκπξεζέξ  A/C καδί κε πιήξσζε θξένλ 150 

8 Αληηθαηάζηαζε καξθνχηζηα A/Cκαδί κε πιήξσζε θξένλ 120 

9 Αληηθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ A/C καδί κε πιήξσζε θξένλ 150 

10 Αληηθαηάζηαζε αηζζεηήξσλ ππεξθαηαζθεπήο 40 

11 Δπηζθεπή εγθεθάινπ 300 

12 Δμαγσγή-επαλαηνπνζέηεζε κπνπθάιαο θεληξηθήο  καραηξηνχ 250 

13 Δπηζθεπή κπνπθάιαο 150 

14 Αληηθαηάζηαζε πείξσλ(αλά ηεκάρην) 100 

15 Αληηθαηάζηαζε δαρηπιίδηα πείξσλ (αλά ηεκάρην) 100 

16 Αληηθαηάζηαζε δαρηπιίδηα πείξσλ γεξαλνχ (αλά ηεκάρην) 120 

17 Αληηθαηάζηαζε δαρηπιίδηα-ξνπιεκάλ καραηξηνχ 350 

18 Αληηθαηάζηαζε γιίζηξεο αλαβαηνξίνπ 250 

19 Αληηθαηάζηαζε ξνπιεκάλ βαξέιαο 150 

20 Δπηζθεπή θνρπιηνχ βαξέιαο 280 

21 Δπηζθεπή βαξέιαο 280 

22 Δπηζθεπή ζηεθάλη(νδνλησηφ) βαξέιαο 110 

23 Αληηθαηάζηαζε βνχξηζαο θεληξηθήο ζθνχπαο 80 

24 Δπηζθεπή κπξάηζσλ αλχςσζεο θάδσλ(αλά ηεκάρην) 80 

25 Αληηθαηάζηαζε ξάνπια θεληξηθνχ καραηξηνχ(αλά ηεκάρην) 300 

26 Δμαγσγή – επαλαηνπνζέηεζε θηβσηίνπ ηαρπηήησλ  350 

27 Αληηθαηάζηαζε εη ζπκπιέθηε (δίζθν-πιαηφ-ξνπιεκάλ)  40  

28 Αληηθαηάζηαζε ηζηκνχρα ζαζκάλ (εμφδνπ)  50 

29 Αληηθαηάζηαζε ζηαπξνχ θεληξηθνχ άμνλα  50 

30 Αληηθαηάζηαζε ηζηκνχρα δηαθνξηθνχ (εηζφδνπ)  90  

31 Αληηθαηάζηαζε ηξνκπάθη πδξαπιηθνχ ζπκπιέθηε άλσ  55  

32 Αληηθαηάζηαζε ηξνκπάθη πδξαπιηθνχ ζπκπιέθηε θάησ (εμσηεξηθφ)  55  

33 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε θεληξηθνχ άμνλα  70  

34 Αληηθαηάζηαζε κεζαίαο ηξηβήο  50 

35 Αληηθαηάζηαζε ηζηκνχραο ζηξνθάινπ(ζαζκάλ)  150 

36 Αληηθαηάζηαζε ηζηκνχραο ζηξνθάινπ (θαζξέθηε)  130  

37 Ρεγνπιάξηζκα βαιβίδσλ (V6)  70  

38 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε κπεθ πεηξειαίνπ (1ηεκ)  55  

39 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ηξφκπαο πεηξειαίνπ(πςειήο)  110  

40 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ηξφκπαο πεηξειαίνπ(ρακειήο)  90  

41 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε κπεθ -ηξφκπαο  55  

42 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ππεξζπκπηεζηή (turbo)  130  

43 Αληηθαηάζηαζε ηκάληεο παξειθφκελσλ  55  

44 Αληηθαηάζηαζε βεληηιαηέξ (θνκπιέ)  80 
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45 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ςπγείν θαινξηθέξ  90  

46 Αληηθαηάζηαζε αληιία λεξνχ  100  

47 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ ιαδηνχ  10 

48 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ πεηξειαίνπ  10 

49 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ αέξνο  10  

50 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ Τ/Σ  10 

51 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ μεξαληήξα  10 

52 Αιιαγή ιαδηψλ  25  

53 Αιιαγή βαιβνιίλε ζαζκάλ  20  

54 Αιιαγή βαιβνιίλε δηαθνξηθνχ  20 

55 Αληηθαηάζηαζε θιάληδαο ςεθηνθάπαθνπ κε κεησηήξεο 20 

56 Αληηθαηάζηαζε θιάληδαο θάξηεξ 55  

57 Αιιαγή βάζεο κεραλήο  50 

58 Αληηθαηάζηαζε πξνζέξκαλζεο  20  

59 Αληηθαηάζηαζε θεξκνπίη 55  

60 Αληηθαηάζηαζε ηαθάθηα 60 

61 Αληηθαηάζηαζε κπνπδφληα ελφο ηξνρνχ  30 

62 Αληηθαηάζηαζε ηζηκνχραο-ξνπιεκάλ εκηαμνλίνπ  55  

63 Αληηθαηάζηαζε ηζηκνχρεο κεησηήξα ηξνρνχ δηαθνξηθνχ  80  

64 Αληηθαηάζηαζε δαγθάλαο θξέλνπ ελφο ηξνρνχ  55  

65 Αληηθαηάζηαζε θπζνχλαο ελφο ηξνρνχ  40  

66 Αληηθαηάζηαζε ξεγνπιαηφξνπ θξέλσλ ελφο ηξνρνχ  45  

67 Αληηθαηάζηαζε πηαηέινπ θπζνχλαο 20  

68 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ηακπνχξνπ  35  

69 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε δηζθφπιαθαο 35  

70 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ξειέ ρεηξφθξελνπ  40  

71 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε παληφθιαο θξέλνπ  80  

72 Αληηθαηάζηαζε θπιηλδξάθη θξέλνπ  55  

73 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε μεξαληήξα  20  

74 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ιεβηέ ρεηξφθξελνπ  40  

75 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε θνκπξεζέξ αέξα  100  

76 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε θεθαιήο θνκπξεζέξ αέξα  55  

77 Αληηθαηάζηαζε κπαιάθη κπάξαο ηηκνληνχ  35  

78 Αληηθαηάζηαζε κπάξαο ηηκνληνχ  45  

79 Αληηθαηάζηαζε πείξνπ – δαθηπιηδηνχ αθξαμνλίνπ 130  

80 Δμαγσγή- επαλαηνπνζέηεζε θνιψλαο ηηκνληνχ  50 

81 Αληηθαηάζηαζε ηξφκπαο πδξαπιηθνχ ηηκνληνχ  90  

82 Αληηθαηάζηαζε ζσιήλεο θπθιψκαηνο πδξαπιηθνχ ηηκνληνχ  40  

83 Αληηθαηάζηαζε ακνξηηζέξ εκπξφο  20  

84 Αληηθαηάζηαζε ακνξηηζέξ πίζσ  30  

85 Αληηθαηάζηαζε ζνχζηαο  100 

86 Αληηθαηάζηαζε αεξφζνπζηαο 45  

87 Αληηθαηάζηαζε ζηλεκπιφθ πείξνπ ζνχζηαο  45  

88 Αληηθαηάζηαζε ζηλεκπιφθδακθφξ (θνκπιέ)  55  

89 Δπζπγξάκκηζε εκπξφζζηνπ ζπζηήκαηνο  55  

90 Αληηθαηάζηαζε θιεηδαξηάο πφξηαο  35  

91 Αληηθαηάζηαζε γξχινπ παξαζχξνπ  35  

92 Αληηθαηάζηαζε κπξάηζν θαζξέπηε  20  

93 Αλληηθαηάζηαζε πξνθπιαθηήξα εκπξφζζην  55  

94 Αληηθαηάζηαζε θαλάξη εκπξφο  15  

95 Αληηθαηάζηαζε θαλάξη πίζσ  15  

96 Αληηθαηάζηαζε παξκπξίδ  110  

97 Αληηθαηάζηαζε παινπίλαθα- θηληζηξίλη  35  

98 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ηακπιφ 160 

99 Αληηθαηάζηαζε ιαηκνχ εμάηκηζεο θηλεηήξα αλά ηεκάρην 50 

100 Δμαγσγή θαη επαλαηνπνζέηεζε ζσιήλσλ βεινληνχ γεξαλνχ αξπάγεο 130 

101 Δμαγσγή θαη επαλαηνπνζέηεζε ζσιήλα πδξαπιηθψλ κπνπθάιαο 

πνδαξηθνχ    

80 

102 Δμαγσγή θαη επαλαηνπνζέηεζε ζσιήλα πδξαπιηθψλ ππεξθαηαζθεπήο 80 

103 Δμαγσγή θαη επαλαηνπνζέηεζε ζσιήλα πδξαπιηθψλ απνξξηκκαηνθφξνπ 70 
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104 Δπηζθεπή κπνπθάιαο πνδαξηθνχ γεξαλνχ 80 

105 Δπηζθεπή ληάθσλ ρεηξηζηεξίσλ ππεξθαηαζθεπήο κε ειεθηξνβαιβίδεο  250 

106 Δπηζθεπή ληάθσλ ρεηξηζηεξίσλ ππεξθαηαζθεπήο ρεηξνθίλεηνο 80 

107 Δμαγσγή θαη επαλαηνπνζέηεζε ζαζκαλάθη βνεζεηηθφ ( P.T.O )  120 

108 Δπηζθεπή ζαζκαλάθη βνεζεηηθφ ( P.T.O ) 60 

109 Δμαγσγή θαη επαλαηνπνζέηεζε ληηδψλ ηαρπηήησλ  60 

110 Αληηθαηάζηαζε ζηαπξνχ θεληξηθνχ άμνλα θνξηεγνχ  60 

111 Αληηθαηάζηαζε ζηαπξνχ θεληξηθνχ άμνλα επηβαηηθνχ 30 

112 Αληηθαηάζηαζε ζηαπξνχ θεληξηθνχ άμνλα ( βνεζεηηθφ ζαζκαλάθη ) 50 

113 Σηκή εξγαηνψξαο 35 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2 

 

 

ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

 

 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΣΟ€ 

1 Δμαγσγή – επαλαηνπνζέηεζε θηβσηίνπ ηαρπηήησλ  350 

2 Αληηθαηάζηαζε εη ζπκπιέθηε (δίζθν-πιαηφ- ξνπιεκάλ)  40  

3 Αληηθαηάζηαζε ηζηκνχρα ζαζκάλ (εμφδνπ)  110  

4 Αληηθαηάζηαζε ζηαπξνχ θεληξηθνχ άμνλα  70  

5 Αληηθαηάζηαζε ηζηκνχρα δηαθνξηθνχ (εηζφδνπ)  90  

6 Αληηθαηάζηαζε ηξνκπάθη πδξαπιηθνχ ζπκπιέθηε άλσ  55  

7 Αληηθαηάζηαζε ηξνκπάθη πδξαπιηθνχ ζπκπιέθηε θάησ (εμσηεξηθφ)  55  

8 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε θεληξηθνχ άμνλα  70  

9 Αληηθαηάζηαζε κεζαίαο ηξηβήο  90  

10 Αληηθαηάζηαζε ηζηκνχραο ζηξνθάινπ(ζαζκάλ)  350 

11 Αληηθαηάζηαζε ηζηκνχραο ζηξνθάινπ (θαζξέθηε)  120 

12 Ρεγνπιάξηζκα βαιβίδσλ (V6)  70  

13 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε κπεθ πεηξειαίνπ (1ηεκ)  55  

14 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ηξφκπαο πεηξειαίνπ(πςειήο)  100 

15 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ηξφκπαο πεηξειαίνπ(ρακειήο)  90  

16 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε κπεθ -ηξφκπαο  55  

17 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ππεξζπκπηεζηή (turbo)  120 

18 Αληηθαηάζηαζε ηκάληεο παξειθφκελσλ  55  

19 Αληηθαηάζηαζε βεληηιαηέξ (θνκπιέ)  140 

20 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ςπγείν θαινξηθέξ  90  

21 Αληηθαηάζηαζε αληιία λεξνχ  100  

22 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ ιαδηνχ  20  

23 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ πεηξειαίνπ  15  

24 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ αέξνο  10  

25 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ Τ/Σ  15  

26 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ μεξαληήξα  15  

27 Αιιαγή ιαδηψλ  25  

28 Αιιαγή βαιβνιίλε ζαζκάλ  20  

29 Αιιαγή βαιβνιίλε δηαθνξηθνχ  35  

30 Αληηθαηάζηαζε θιάληδαο ςεθηνθάπαθνπ κε κεησηήξεο 35  

31 Αληηθαηάζηαζε θιάληδαο θάξηεξ 55  

32 Αληηθαηάζηαζε εμάηκηζεο  55  

33 Αιιαγή βάζεο κεραλήο  55  

34 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ξεδεξβνπαξ θαη θαζαξηζκφο  110  

35 Αληηθαηάζηαζε πξνζέξκαλζεο  20  

36 Αληηθαηάζηαζε θεξκνπίη 55  

37 Αληηθαηάζηαζε ηαθάθηα ελφο ηξνρνχ  45  

38 Αληηθαηάζηαζε κπνπδφληα ελφο ηξνρνχ  45  

39 Αληηθαηάζηαζε ηζηκνχραο-ξνπιεκάλ εκηαμνλίνπ  55  

40 Αληηθαηάζηαζε ηζηκνχρεο κεησηήξα ηξνρνχ δηαθνξηθνχ  80  

41 Αληηθαηάζηαζε δαγθάλαο θξέλνπ ελφο ηξνρνχ  55  

42 Αληηθαηάζηαζε θπζνχλαο ελφο ηξνρνχ  40  
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43 Αληηθαηάζηαζε ξεγνπιαηφξνπ θξέλσλ ελφο ηξνρνχ  45  

44 Αληηθαηάζηαζε πηαηέινπ θπζνχλαο 20  

45 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ηακπνχξνπ  35  

46 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε δηζθφπιαθαο 35  

47 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ξειέ ρεηξφθξελνπ  40  

48 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε παληφθιαο θξέλνπ  65 

49 Αληηθαηάζηαζε θπιηλδξάθη θξέλνπ  50 

50 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε μεξαληήξα  20  

51 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ιεβηέ ρεηξφθξελνπ  40  

52 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε θνκπξεζέξ αέξα  100  

53 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε θεθαιήο θνκπξεζέξ αέξα  55  

54 Αληηθαηάζηαζε κπαιάθη κπάξαο ηηκνληνχ  35  

55 Αληηθαηάζηαζε κπάξαο ηηκνληνχ  45  

56 Αληηθαηάζηαζε πείξνπ – δαθηπιηδηνχ αθξαμνλίνπ 110 

57 Δμαγσγή- επαλαηνπνζέηεζε θνιψλαο ηηκνληνχ  65  

58 Αληηθαηάζηαζε ηξφκπαο πδξαπιηθνχ ηηκνληνχ  90  

59 Αληηθαηάζηαζε ζσιήλεο θπθιψκαηνο πδξαπιηθνχ ηηκνληνχ  40  

60 Αληηθαηάζηαζε ακνξηηζέξ εκπξφο  20  

61 Αληηθαηάζηαζε ακνξηηζέξ πίζσ  30  

62 Αληηθαηάζηαζε ζνχζηαο  150 

63 Αληηθαηάζηαζε αεξφζνπζηαο 45  

64 Αληηθαηάζηαζε ζηλεκπιφθ πείξνπ ζνχζηαο  45  

65 Αληηθαηάζηαζε ζηλεκπιφθδακθφξ (θνκπιέ)  55  

66 Δπζπγξάκκηζε εκπξφζζηνπ ζπζηήκαηνο  55  

67 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ηακπιφ  160  

68 Σηκή εξγαηνψξαο  35 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3 

 

 

ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΠΗΒΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΦΟΡΣΖΓΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ 

 

 

 ΦΟΡΣΖΓΑ  

1 Γεληθφ ζέξβηο 150 

2 Γεληθή επηζθεπή κεραλήο 2500 

3 Αληηθαηάζηαζε θιάληδαο θεθαιήο 400 

4 Σνπνζέηεζε ξάδην cd 50 

5 Αληηθαηάζηαζε θνκπξεζέξ  A/C καδί κε πιήξσζε θξένλ 150 

6 Αληηθαηάζηαζε καξθνχηζηα A/Cκαδί κε πιήξσζε θξένλ 120 

7 Αληηθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ A/C καδί κε πιήξσζε θξένλ 150 

8 Αληηθαηάζηαζε αηζζεηήξσλ ππεξθαηαζθεπήο 50 

9 Δπηζθεπή εγθεθάινπ 250 

10 Δμαγσγή-επαλαηνπνζέηεζε κπνπθάιαο θεληξηθήο  καραηξηνχ 250 

11 Δπηζθεπή κπνπθάιαο 150 

12 Αληηθαηάζηαζε πείξσλ(αλά ηεκάρην) 110 

13 Αληηθαηάζηαζε δαρηπιίδηα πείξσλ (αλά ηεκάρην) 110 

14 Αληηθαηάζηαζε δαρηπιίδηα πείξσλ γεξαλνχ (αλά ηεκάρην) 110 

15 Δμαγσγή – επαλαηνπνζέηεζε θηβσηίνπ ηαρπηήησλ (θνξηεγά) 350 

16 Αληηθαηάζηαζε εη ζπκπιέθηε (δίζθν-πιαηφ-ξνπιεκάλ)  40  

17 Αληηθαηάζηαζε ηζηκνχρα ζαζκάλ (εμφδνπ)  90 

18 Αληηθαηάζηαζε ζηαπξνχ θεληξηθνχ άμνλα  70  

19 Αληηθαηάζηαζε ηζηκνχρα δηαθνξηθνχ (εηζφδνπ)  90  

20 Αληηθαηάζηαζε ηξνκπάθη πδξαπιηθνχ ζπκπιέθηε άλσ  50 

21 Αληηθαηάζηαζε ηξνκπάθη πδξαπιηθνχ ζπκπιέθηε θάησ (εμσηεξηθφ)  50 

22 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε θεληξηθνχ άμνλα  70  

23 Αληηθαηάζηαζε κεζαίαο ηξηβήο  75 

24 Αληηθαηάζηαζε ηζηκνχραο ζηξνθάινπ(ζαζκάλ)  350 

25 Αληηθαηάζηαζε ηζηκνχραο ζηξνθάινπ (θαζξέθηε)  110 

26 Ρεγνπιάξηζκα βαιβίδσλ (V6)  70  
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27 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε κπεθ πεηξειαίνπ (1ηεκ)  55  

28 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ηξφκπαο πεηξειαίνπ(πςειήο)  100 

29 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ηξφκπαο πεηξειαίνπ(ρακειήο)  90  

30 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε κπεθ -ηξφκπαο  55  

31 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ππεξζπκπηεζηή (turbo)  110 

32 Αληηθαηάζηαζε ηκάληεο παξειθφκελσλ  55  

33 Αληηθαηάζηαζε βεληηιαηέξ (θνκπιέ)  130 

34 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ςπγείν θαινξηθέξ  90  

35 Αληηθαηάζηαζε αληιία λεξνχ  90 

36 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ ιαδηνχ  20  

37 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ πεηξειαίνπ  15  

38 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ αέξνο  10  

39 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ Τ/Σ  15  

40 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ μεξαληήξα  15  

41 Αιιαγή ιαδηψλ  25  

42 Αιιαγή βαιβνιίλε ζαζκάλ  20  

43 Αιιαγή βαιβνιίλε δηαθνξηθνχ  30 

44 Αληηθαηάζηαζε θιάληδαο ςεθηνθάπαθνπ κε κεησηήξεο 35  

45 Αληηθαηάζηαζε θιάληδαο θάξηεξ 50 

46 Αιιαγή βάζεο κεραλήο  50 

47 Αληηθαηάζηαζε πξνζέξκαλζεο  20  

48 Αληηθαηάζηαζε θεξκνπίη 50 

49 Αληηθαηάζηαζε ηαθάθηα ελφο ηξνρνχ  45  

50 Αληηθαηάζηαζε κπνπδφληα ελφο ηξνρνχ  45  

51 Αληηθαηάζηαζε ηζηκνχραο-ξνπιεκάλ εκηαμνλίνπ  50 

52 Αληηθαηάζηαζε ηζηκνχρεο κεησηήξα ηξνρνχ δηαθνξηθνχ  75 

53 Αληηθαηάζηαζε δαγθάλαο θξέλνπ ελφο ηξνρνχ  50 

54 Αληηθαηάζηαζε θπζνχλαο ελφο ηξνρνχ  40  

55 Αληηθαηάζηαζε ξεγνπιαηφξνπ θξέλσλ ελφο ηξνρνχ  40 

56 Αληηθαηάζηαζε πηαηέινπ θπζνχλαο 20  

57 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ηακπνχξνπ  35  

58 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε δηζθφπιαθαο 35  

59 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ξειέ ρεηξφθξελνπ  40  

60 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε παληφθιαο θξέλνπ  65 

61 Αληηθαηάζηαζε θπιηλδξάθη θξέλνπ  45 

62 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε μεξαληήξα  20  

63 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ιεβηέ ρεηξφθξελνπ  40  

64 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε θνκπξεζέξ αέξα  100  

65 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε θεθαιήο θνκπξεζέξ αέξα  55  

66 Αληηθαηάζηαζε κπαιάθη κπάξαο ηηκνληνχ  35  

67 Αληηθαηάζηαζε κπάξαο ηηκνληνχ  45  

68 Αληηθαηάζηαζε πείξνπ – δαθηπιηδηνχ αθξαμνλίνπ 110 

69 Δμαγσγή- επαλαηνπνζέηεζε θνιψλαο ηηκνληνχ  60 

70 Αληηθαηάζηαζε ηξφκπαο πδξαπιηθνχ ηηκνληνχ  80 

71 Αληηθαηάζηαζε ζσιήλεο θπθιψκαηνο πδξαπιηθνχ ηηκνληνχ  40  

72 Αληηθαηάζηαζε ακνξηηζέξ εκπξφο  20  

73 Αληηθαηάζηαζε ακνξηηζέξ πίζσ  30  

74 Αληηθαηάζηαζε ζνχζηαο  140 

75 Αληηθαηάζηαζε αεξφζνπζηαο 45  

76 Αληηθαηάζηαζε ζηλεκπιφθ πείξνπ ζνχζηαο  40 

77 Αληηθαηάζηαζε ζηλεκπιφθδακθφξ (θνκπιέ)  50 

78 Δπζπγξάκκηζε εκπξφζζηνπ ζπζηήκαηνο  50 

79 Αληηθαηάζηαζε θιεηδαξηάο πφξηαο  35  

80 Αληηθαηάζηαζε γξχινπ παξαζχξνπ  35  

81 Αληηθαηάζηαζε κπξάηζν θαζξέπηε  20  

82 Αληηθαηάζηαζε πξνθπιαθηήξα εκπξφζζην  55  

83 Αληηθαηάζηαζε θαλάξη εκπξφο  15  

84 Αληηθαηάζηαζε θαλάξη πίζσ  15  

85 Αληηθαηάζηαζε παινπίλαθα- θηληζηξίλη  35  

86 Αληηθαηάζηαζε ζθαινπάηη θακπίλαο  55  
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87 Αληηθαηάζηαζε θηεξνχ εκπξφζζηνπ  45  

88 Αληηθαηάζηαζε θηεξφ νπίζζην  45  

89 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ηακπιφ  160  

90 Αληηθαηάζηαζε ιάζηηρν ζηεγαλνπνίεζεο πφξηαο ππεξθαηαζθεπήο  100  

91 Δμαγσγή – επαλαηνπνζέηεζε πδξαπιηθνχ κνηέξ βαξέιαο   60  

 ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ  

92 Αληηθαηάζηαζε θνχζθαο εκηαμνλίνπ 35 

93 Αληηθαηάζηαζε ςαιηδηνχ 50 

94 Γεληθφ ζέξβηο 120 

95 Γεληθή επηζθεπή κεραλήο 500 

96 Αληηθαηάζηαζε θιάληδαο κεραλήο θηλ.  8 βαιβίδσλ 130 

97 Αληηθαηάζηαζε θιάληδαο κεραλήο θηλ.  16 βαιβίδσλ 200 

98 Δπηζθεπή θαπάθη κεραλήο θηλ. 8 βαιβίδσλ 280 

99 Δπηζθεπή θαπάθη κεραλήο θηλ. 16 βαιβίδσλ 450 

100 Δπηζθεπή ζαζκάλ 4ρ4 280 

101 Δπηζθεπή ζαζκάλ 4ρ2 200 

102 Δπηζθεπή δηαθνξηθνχ 4ρ4 280 

103 Δπηζθεπή δηαθνξηθνχ 4ρ2 150 

104 Δπηζθεπή δαγθάλαο 50 

105 Δπηζθεπή πιεμνχδαο κεξηθή 50 

106 Δπηζθεπή πιεμνχδαο νιηθή 200 

107 Σνπνζέηεζε ξάδην cd 30 

108 Αληηθαηάζηαζε θνκπξεζέξ  A/C καδί κε πιήξσζε θξένλ 150 

109 Αληηθαηάζηαζε καξθνχηζηα A/Cκαδί κε πιήξσζε θξένλ 120 

110 Αληηθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ A/C καδί κε πιήξσζε θξένλ 150 

111 Αληηθαηάζηαζε εγθεθάινπ 100 

112 Αληηθαηάζηαζε καξθνχηζη θξέλσλ ( αλά ηξνρφ) 25 

113 Ρχζκηζε βαιβίδσλ θηλ. 16 βαιβίδσλ κε θαπειφην 130 

114 Αληηθαηάζηαζε ακνξηηζέξ 4ρ4 θαη 4ρ2 (αλά ηξνρφ) 20 

115 Αληηθαηάζηαζε ακνξηηζέξ 4ρ4 θαη 4ρ2 κε ειαηήξην(αλά ηξνρφ) 45 

116 Πξνγξακκαηηζκφο εγθεθάινπ 120 

117 Δμαγσγή θαη επαλαηνπνζέηεζε εκπξφο γέθπξαο 130 

118 Δμαγσγή - επαλαηνπνζέηεζε θηβσηίνπ ηαρπηήησλ -αληηθαηάζηαζε 

ζπκπιέθηε 4ρ2 

150 

119 Δμαγσγή - επαλαηνπνζέηεζε θηβσηίνπ ηαρπηήησλ -αληηθαηάζηαζε 

ζπκπιέθηε 4ρ4 

200 

120 Δμαγσγή – επαλαηνπνζέηεζε θηβσηίνπ ηαρπηήησλ  

Αληηθαηάζηαζε εη ζπκπιέθηε  

150  

121 Αληηθαηάζηαζε ηζηκνχρα ζαζκάλ εμφδνπ(κε θεληξηθφ άμνλα)  40  

122 Αληηθαηάζηαζε ζηαπξνχ θεληξηθνχ άμνλα  30  

123 Αληηθαηάζηαζε ηζηκνχρα δηαθνξηθνχ εηζφδνπ(κε θεληξηθφ άμνλα)  40  

124 Αληηθαηάζηαζε ηξνκπάθη ζπκπιέθηε άλσ  30  

125 Αληηθαηάζηαζε ηξνκπάθη ζπκπιέθηε θάησ  20  

126 Αληηθαηάζηαζε θνχζθαο εκηαμνλίνπ  35  

127 Αληηθαηάζηαζε κπηιηνθφξνπ 40  

128 Αληηθαηάζηαζε κεζαίαο ηξηβήο  40  

129 Αληηθαηάζηαζε ηξφκπαο λεξνχ  60  

130 Αληηθαηάζηαζε ηκάληα παξειθφκελσλ  30  

131 Αληηθαηάζηαζε ηζηκνχραο ζηξνθάινπ(ζαζκάλ)  150  

132 Αληηθαηάζηαζε ηζηκνχραο ζηξνθάινπ (θαζξέθηε)  80  

133 Αληηθαηάζηαζε αληιίαο βελδίλεο ελβαπηηδφκεε 60  

134 Αληηθαηάζηαζε κπνπδί  10  

135 Αληηθαηάζηαζε θιάληδαο ςεθηνθάπαθνπ 15  

136 Αληηθαηάζηαζε θιάληδαο θάξηεξ 40  

137 Αιιαγή βάζεο κεραλήο  30  

138 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ππεξζπκπηεζηή (turbo)  100 

139 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε   

140 Αληηθαηάζηαζε πξνζέξκαλζεο (1 ηεκ.)  20  

141 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ηξφκπαο πεηξειαίνπ  150  

142 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε κπεθ πεηξειαίνπ(1 ηεκ.)  45  
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143 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ςπγείν λεξνχ  30  

144 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ςπγείν θαινξηθέξ  150  

145 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ ιαδηνχ  5  

146 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ βελδίλεο  5  

147 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ πεηξειαίνπ  10  

148 Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ αέξνο  5  

149 Αιιαγή ιαδηψλ  5  

150 Αιιαγή βαιβνιίλε ζαζκάλ  20  

151 Αιιαγή βαιβνιίλε δηαθνξηθνχ  10  

152 Ρεγνπιάξηζκα βαιβίδσλ  40  

153 Αληηθαηάζηαζε ςπγείνπ A/C  60  

154 Αληηθαηάζηαζε βάζεο ζαζκάλ 30  

155 Αληηθαηάζηαζε ζεη ηαθάθηα (αλά άμνλα)  20  

156 Αληηθαηάζηαζε ζεη θεξκνπίη (αλά άμνλα)  40 

157 Δμαγσγή- Δπαλαηνπνζέηεζε θπιηλδξάθη (2Υ15)  30  

158 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ζεη δηζθφπιαθεο (2Υ15)  30  

159 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ηακπνχξα (2Υ20)  40  

160 Αληηθαηάζηαζε ξνπιεκάλ ηξνρψλ εκπξφο  45  

161 Αληηθαηάζηαζε ξνπιεκάλ ηξνρψλ πίζσ  60  

162 Αληηθαηάζηαζε καξθνχηζη θξέλσλ  20  

163 Οιηθή αιιαγή πγξψλ θξέλσλ θαη εμαέξσζε  40  

164 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ακνξηηζέξ εκπξφο  40  

165 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε ακνξηηζέξ πίζσ  30  

166 Αληηθαηάζηαζε ζνχζηαο  120  

167 Αληηθαηάζηαζε κπαιάθη ςαιηδηνχ  40  

168 Αληηθαηάζηαζε ζηλεκπιφθ ςαιηδηνχ  40  

169 Αληηθαηάζηαζε ζηλεκπιφθδακθφξ 40  

170 Αληηθαηάζηαζε αθξφκπαξν ηηκνληνχ  20  

171 Αληηθαηάζηαζε εκίκπαξν ηηκνληνχ  30  

172 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε θεκαγηέξαο 150 

173 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε αληιίαο πδξαπιηθνχ ηηκνληνχ  60  

174 Αληηθαηάζηαζε θνχζθα θξεκαγηέξαο 40  

175 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε θνιψλα ηηκνληνχ  60  

176 Δπζπγξάκκηζε  40  

 ΓΗΚΤΚΛΑ  

177 Καζαξηζκφο θαξκππξαηέξ  25  

178 Αιιαγή ειαζηηθψλ (Εεχγνο)  30  

179 Αιιαγή θπιηλδξνπίζηνλνπ 60  

180 Αιιαγή θξέλσλ  20  

181 Γεληθφ ζέξβηο  35  

182 Αιιαγή γξαλάδηα αιπζίδα  20  

183 Δμαέξσζε θξέλσλ  30  

184 Αιιαγή θεξκνπίη 10  

185 Αιιαγή ζέιαο  10  

186 Αιιαγή κπαηαξίαο  10  

187 Σηκή εξγαηνψξαο  35  

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4 

 

ΔΠΗΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΔΡΓΟΤ 

 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΣΟ € 

1 Αληηθαηάζηαζε θαλάξη εκπξφζζην  20  

2 Αληηθαηάζηαζε θαλάξη νπίζζην  15  

3 Αληηθαηάζηαζε θάξνπ  15  

4 Σνπνζέηεζε πξνβνιέα εξγαζίαο  20  

5 Αληηθαηάζηαζε πξνζέξκαλζεο (1 ηεκ)  10  

6 Αληηθαηάζηαζε κπνπδί (1 ηεκ.)  5  
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7 Δμαγσγή – επαλαηνπνζέηεζε κίδαο θνξηεγνχ  40  

8 Δμαγσγή – επαλαηνπνζέηεζε δπλακφ θνξηεγνχ  40  

9 Δμαγσγή – επαλαηνπνζέηεζε κίδαο επηβαηηθνχ  30  

10 Δμαγσγή – επαλαηνπνζέηεζε δπλακφ επηβαηηθνχ  30  

11 Οιηθή επηζθεπή κίδαο θνξηεγνχ  80  

12 Μεξηθή επηζθεπή κίδαο θνξηεγνχ  40  

13 Οιηθή επηζθεπή κίδαο επηβαηηθνχ  60  

14 Μεξηθή επηζθεπή κίδαο επηβαηηθνχ  30  

15 Οιηθή επηζθεπή δπλακφ θνξηεγνχ  80  

16 Μεξηθή επηζθεπή δπλακφ θνξηεγνχ  40  

17 Οιηθή επηζθεπή δπλακφ επηβαηηθνχ  60  

18 Μεξηθή επηζθεπή δπλακφ επηβαηηθνχ  30  

19 Δμαγσγή – επαλαηνπνζέηεζε θιεηδαξηάο πφξηαο  30  

20 Δμαγσγή – επαλαηνπνζέηεζε δηαθφπηε θψησλ  20  

21 Δμαγσγή – επαλαηνπνζέηεζε δηαθφπηε παινθαζαξηζηήξσλ  20  

22 Δμαγσγή – επαλαηνπνζέηεζε κνηέξ παινθαζαξηζηήξσλ θνξηεγνχ 

(θνκπιέ)  

35  

23 Δμαγσγή – επαλαηνπνζέηεζε κνηέξ παινθαζαξηζηήξσλ Δπηβαηηθνχ 

(θνκπιέ)  

25  

24 Αληηθαηάζηαζε βαιβίδαο ζηνπ  15  

25 Αληηθαηάζηαζε βεληηιαηέξ θνκπιέ επηβαηηθνχ  20  

26 Αληηθαηάζηαζε βεληηιαηέξ θνκπιέ θνξηεγνχ  40  

27 Δμαγσγή – επαλαηνπνζέηεζε ηακπιφ  170  

28 Έιεγρνο θαη ζθξάγηζκα ηαρνγξάθνπ (έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ)  30  

29 Δμαγσγή- κπαηαξίαο  5  

30 Έιεγρνο θφξηηζε κπαηαξίαο  5  

31 Δμαγσγή – επαλαηνπνζέηεζε γξχινπ παξαζχξνπ θνξηεγνχ  45  

32 Δμαγσγή – επαλαηνπνζέηεζε γξχινπ παξαζχξνπ επηβαηηθνχ  20  

33 Αληηθαηάζηαζε βαιβίδαο ιαδηνχ  10  

34 Αληηθαηάζηαζε βαιβίδαο φπηζζελ  10  

35 Γλήζην δηαγλσζηηθφ tester 100 

36 Σηκή εξγαηνψξαο 35 

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5 

 

 

 

ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΦΑΝΟΠΟΗЇΑ ΟΥΖΜΑΣΩΝ – ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΣΟ € 

1 Βάςηκν θηεξφ απηνθηλήηνπ 100 

2 Βάςηκν πφξηαο απηνθηλήηνπ 100 

3 Βάςηκν πξνθπιαθηήξα απηνθηλήηνπ 100 

4 Βάςηκν πφξηαο θνξηεγνχ 120 

5 Βάςηκν θηεξφ θνξηεγνχ 120 

6 Βάςηκν πξνθπιαθηήξα θνξηεγνχ 120 

7 Βάςηκν θακπίλαο θνξηεγνχ 800 

8 Βάςηκν ζαζί θνξηεγνχ 600 

9 Γεληθφ βάςηκν απηνθηλήηνπ 1300 

10 Γεληθφ βάςηκν θνξηεγνχ 2500 

11 Γεληθφ βάςηκν ιεσθνξείνπ 2500 

12 Δμαγσγή – εηζαγσγή πξνθπιαθηήξα απηνθηλήηνπ 50 

13 Δμαγσγή – εηζαγσγή πξνθπιαθηήξα θνξηεγνχ 80 

14 Αιιαγή ζθαινπάηη θνξηεγνχ 50 

15 Αιιαγή παξκπξίδ απηνθηλήηνπ  90 

16 Αιιαγή παξκπξίδ θνξηεγνχ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ 150 

17 Αιιαγή παξκπξίδ ιεσθνξείνπ 150 

18 Αιιαγή θαλάξη απηνθηλήηνπ 30 
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19 Αιιαγή θαλάξη θνξηεγνχ 50 

20 Αιιαγή θαλάξη ιεσθνξείνπ 50 

21 Αιιαγή θαζξέπηε απηνθηλήηνπ 25 

22 Αιιαγή θαζξέπηε θνξηεγνχ 40 

23 Αιιαγή θαζξέπηε ιεσθνξείνπ 40 

24 Αιιαγή θηεξφ απηνθηλήηνπ 60 

25 Αιιαγή θηεξφ θνξηεγνχ 80 

26 Βάςηκν βαξέιαο θνξηεγνχ 900 

27 Βάςηκν δάληαο απηνθηλήηνπ ( 1 ηεκάρην ) 20 

28 Βάςηκν δάληαο θνξηεγνχ ( 1 ηεκάρην ) 30 

29 Βάςηκν δάληαο ιεσθνξείνπ ( 1 ηεκάρην ) 30 

30 Αληηθαηάζηαζε ληίδαο θαη ρεηξνιαβήο πφξηαο  35 

31 Αληηθαηάζηαζε θαζίζκαηνο νδεγνχ 35 

32 Αιιαγή γξχινπ ηδακηνχ 40 

33 Αληηθαηάζηαζε κνηέξ παινθαζαξηζηήξα 50 

34 Αληηθαηάζηαζε κπξάηζν θαζξέπηε  20 

35 Δπηζθεπή θιεηδαξηάο 40 

36 Αληηθαηάζηαζε θιεηδαξηάο 40 

37 Καηαζθεπή ηαπεηζαξίαο θαζίζκαηνο 120 

38 Κφιιεκα θαη επηζθεπή βάζεο πνιπεζηεξηθνχ θαπφ κεραλεκάησλ 150 

39 Κφιιεκα κεληεζέ πφξηαο νδεγνχ ή ζπλνδεγνχ κεραλεκάησλ έξγνπ ( κε 

ηελ πξνυπφζεζε εμαγσγή ηδακηνχ πφξηαο, κεηά ην θφιιεκα 

επαλαηνπνζέηεζε ηδακηνχ )  

150 

40 Δμαγσγή επαλαηνπνζέηεζε πφξηαο  80  

41 Φαλνπνηεία πφξηαο 60 

42 Δπηζθεπή θαπφ 45  

43 Φαλνπνηεία πνξηκπαγθάδ 60  

44 Φαλνπνηεία θηεξφ  30  

45 Σηκή εξγαηνψξαο  35  

 

ΠΗΝΑΚΑ 6 

 

ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ – ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΣΟ € 

1 Αληηθαηάζηαζε ιάζηηρν ζηεγαλνπνίεζεο πφξηαο ππεξθαηαζθεπήο  100  

2 Δμαγσγή – επαλαηνπνζέηεζε πδξαπιηθνχ κνηέξ βαξέιαο   60  

3 Δμαγσγή θαη επαλαηνπνζέηεζε κπνπθάιαο αλαβαηνξίνπ θάδσλ αλά 

ηεκάρην  

50 

4 Δμαγσγή θαη επαλαηνπνζέηεζε κπνπθάιαο καραηξηνχ θαη θνξείνπ αλά 

ηεκάρην 

200 

5 Δπηζθεπή κπνπθάιαο αλαβαηνξίνπ θάδσλ ( ηζηκνχρεο αιιαγή – ζηεγαλά 

– βάθηξν )  

50 

6 Δπηζθεπή κπνπθάιαο καραηξηνχ θαη θνξείνπ ( ηζηκνχρεο αιιαγή – 

ζηεγαλά – βάθηξν ) 

100 

7 Δπηζθεπή κπνπθάιεο πφξηαο αλχςσζεο  50 

8 Αληηθαηάζηαζε καξθνχηζη κπνπθάιαο 15 

9 Δμαγσγή κπνπθάιαο πεξηζηξνθήο γεξαλνχ θαη επαλαηνπνζέηεζε 150 

10 Δπηζθεπή κπνπθάιαο πεξηζηξνθήο γεξαλνχ ( αιιαγή ηζηκνχρεο – βάθηξν 

θαη ζηεγαλά )  

80 

11 Μεξηθή επηζθεπή ζθαινπαηηνχ ππεξθαηαζθεπήο ( θφιιεκα ) 40 

12 Οιηθή επηζθεπή ζθαινπαηηνχ ππεξθαηαζθεπήο ( θνιιήκαηα – αιιαγή 

ηειάξνπ θαη κπξάηζα απηνχ )    

100 

13 Κφιιεκα κπξάηζνπ αλχςσζεο θάδσλ ( πηξνχληα ) 40 

14 Αιιαγή πείξσλ κπξάηζνπ αλχςσζεο θάδνπ 35 

15 Κφιιεκα πείξσλ κπνπθάιαο αλχςσζεο θάδσλ 20 

16 Αληηθαηάζηαζε πείξσλ κπνπθάιαο αλχςσζεο θάδσλ θαη ξνπιεκάλ  100 

17 Κφιιεκα ρηέληα αλχςσζεο θάδσλ κηθξψλ αλά ηεκάρην   20 

18 Αληηθαηάζηαζε ρηέληα αλχςσζεο θάδσλ κηθξψλ αλά ηεκάρην   30 
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19 Κφιιεκα ιακαξίλαο ζθάθεο ( 1m*0,1 ) 70 

20 Μεξηθή ( 1*2m ) αληηθαηάζηαζε ιακαξίλαο ζθάθεο  250 

21 Οιηθή αληηθαηάζηαζε ιακαξίλαο ζθάθεο 500 

22 Δμαγσγή θαη επαλαηνπνζέηεζε καραηξηνχ ( θνξείνπ ) 700 

23 Αιιαγή πείξσλ καραηξηνχ ( θνξείνπ ) 100 

24 Αιιαγή γιίζηξεο καραηξηνχ ( θνξείνπ ) 150 

25 Αληηθαηάζηαζε κεξηθή πιάηεο καραηξηνχ ( θνξείνπ ) 250 

26 Αληηθαηάζηαζε νιηθή πιάηεο καραηξηνχ ( θνξείνπ ) 500 

27 Αληηθαηάζηαζε ξνπιεκάλ θαη δαρηπιίδηα πείξσλ  καραηξηνχ ( θνξείνπ ) 100 

28 Αληηθαηάζηαζε νδεγψλ γιίζηξαο καραηξηνχ ( θνξείνπ ) 350 

29 Αληηθαηάζηαζε ιάζηηρνπ πφξηαο ππεξθαηαζθεπήο 120 

30 Κφιιεκα βάζεο θιεηδψκαηνο πφξηαο 50 

31 Αληηθαηάζηαζε πείξσλ πφξηαο αλχςσζεο 150 

32 Αληηθαηάζηαζε ιακαξίλαο ηειάξνπ πφξηαο ππεξθαηαζθεπήο 300 

33 Κφιιεκα ιακαξίλαο ηειάξνπ πφξηαο ππεξθαηαζθεπήο 70 

34 Δμαγσγή θαη επαλαηνπνζέηεζε θεληξηθνχ καραηξηνχ 250 

35 Αληηθαηάζηαζε ξάνπια θαη πείξσλ θεληξηθνχ καραηξηνχ 100 

36 Αληηθαηάζηαζε ιακαξίλαο 1*2 250 

37 Αληηθαηάζηαζε ιακαξίλαο 2*2 500 

38 Κφιιεκα βάζεο θεληξηθήο κπνπθάιαο θεληξηθνχ καραηξηνχ 150 

39 Αληηθαηάζηαζε ξάγεο θεληξηθνχ καραηξηνχ αλά κέηξν 100 

40 Δμαγσγή θαη επαλαηνπνζέηεζε ηειεζθνπηθήο κπνπθάιαο θεληξηθνχ 

καραηξηνχ  

300 

41 Δπηζθεπή ηειεζθνπηθήο κπνπθάιαο θεληξηθνχ καραηξηνχ ( ηζηκνχρεο – 

ζηεγαλά ) 

300 

42 Δμαγσγή θαη επαλαηνπνζέηεζε πείξσλ ηειεζθνπηθήο κπνπθάιαο 

θεληξηθνχ καραηξηνχ 

100 

43 Δπηζθεπή – θφιιεκα πιάηεο ππεξθαηαζθεπήο αλά κέηξν 50 

44 Αληηθαηάζηαζε βάλεο ζθάθεο  30 

45 Αληηθαηάζηαζε πείξσλ κπνπθάιαο καραηξηνχ θαη θνξείνπ 150 

46 Αληηθαηάζηαζε ξάνπια βαξέιαο  100 

47 Αληηθαηάζηαζε θεληξηθφ ξνπιεκάλ βαξέιαο  200 

48 Δπηζθεπή θεληξηθήο βάζεο ξνπιεκάλ βαξέιαο 100 

49 Κφιιεκα θεληξηθήο βάζεο ξνπιεκάλ βαξέιαο 50 

50 Κφιιεκα καραίξηα ( εζσηεξηθά ) βαξέιαο αλά κέηξν  50 

51 Αληηθαηάζηαζε καραίξηα ( εζσηεξηθά ) βαξέιαο αλά κέηξν 50 

52 Μεξηθή επηζθεπή ″θνρπιίνπ„ ππεξθαηαζθεπήο 300 

53 Οιηθή επηζθεπή ″θνρπιίνπ„ ππεξθαηαζθεπήο 900 

54 Κφιιεκα πείξνπ θεληξηθνχ ξνπιεκάλ βαξέιαο 100 

55 Αιιαγή πείξνπ θεληξηθνχ ξνπιεκάλ βαξέιαο 200 

56 Αληηθαηάζηαζε βάζεσλ θειχθνπο βαξέιαο 15 

57 Δλίζρπζε κε ιάκεο ( πείξσλ )  60 

58 Αληηθαηάζηαζε ιακαξίλαο βαξέιαο 2*1 250 

59 Κφιιεκα βάζεο γεξαλνχ αξπάγεο  80 

60 Σνπνζέηεζε θνπινπξηνχ αξπάγεο 50 

61 Μηθξφ θφιιεκα ( 0 – 30 cm ) 30 

62 Μεγάιν θφιιεκα ( 30 – 60 cm ) 60 

63 Δμαγσγή θαη επαλαηνπνζέηεζε θηλεηήξα βαξέιαο  40 

64 Κφιιεκα αιπζίδαο ( ζηεθάλεο ) βαξέιαο αλά κέηξν 70 

65 Κφιιεκα κηθξφ θνπβά 30 

66 Κφιιεκα κεγάιν θνπβά 60 

67 Κφιιεκα λχρηα θνπβά αλά ηεκάρην 20 

68 Αληηθαηάζηαζε λχρηα θνπβά αλά ηεκάρην 40 

69 Αιιαγή πείξσλ θνπβά αλά ηεκάρην 30 

70 Δπηζθεπή βάζεο πείξσλ θνπβά αλά ηεκάρην 50 

71 Δπηζθεπή κπνπθάιαο θνπβά 100 

72 Κφιιεκα πείξνπ βάζεο καραηξηνχ αλά ηεκάρην 100 

73 Αληηθαηάζηαζε πείξνπ βάζεο καραηξηνχ αλά ηεκάρην 200 

74 Αληηθαηάζηαζε ιάκαο θνπβά ( βηδσηή ) 70 

75 Αληηθαηάζηαζε ιάκαο θνπβά ( θνιιεηή ) 200 
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76 Δπηζθεπή πφξηαο θαξφηζαο ( ίζησκα ) 50 

77 Αιιαγή κεληεζέδεο πφξηαο θαξφηζαο αλά ηεκάρην 40 

78 Αιιαγή πείξσλ πφξηαο θαξφηζαο αλά ηεκάρην 20 

79 Αιιαγή ιακαξίλαο πφξηαο ( 1*2 m ) 120 

80 Αιιαγή ιακαξίλαο θαξφηζαο ( 1*2 m ) 120 

81 Δπηζθεπή ξάγαο ηέληαο 30 

82 Αιιαγή ξάγαο ηέληαο 60 

83 Δπηζθεπή κπνπθάιαο αλαηξνπήο ηειεζθνπηθή  160 

84 Αιιαγή πείξνπ κπνπθάιαο αλαηξνπήο αλά ηεκάρην 30 

85 Δπηζθεπή βάζεο κπνπθάιαο αλαηξνπήο 50 

86 Αιιαγή πείξσλ βάζεο θαξφηζαο αλά ηεκάρην 80 

87 Δπηζθεπή βάζεο πείξσλ θαξφηζαο αλά ηεκάρην 100 

88 Σηκή εξγαηνψξαο  35  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IΗ: 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

 

Α/Α ΣΤΠΟ 

ΟΥΖΜΑΣΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 
ΔΗΓΟ ΟΥΖΜΑΣΟ Φοπολ. 

Ηζσύρ 

Απιθμόρ 

θέζεων 

Λεοθωπεί

ων 

 

ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΑ- ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ 

1 MAZDA 4Φ4 ΚΖΗ 7594 ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ   17  

2 MAZDA 4Φ4 ΚΖΗ 7599 ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ   17  

3 Mitsubishi 4X4 ΚΖΟ 9916 ΑΝΟΗΚΣΟ ΦΟΡΣΖΓΟ   17  

4 Mitsubishi 4X4 ΚΖΗ 7603 ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ    17  

5 ISUZU 4X4 ΚΖΗ 7585 ΑΝΟΗΚΣΟ ΦΟΡΣΖΓΟ   18  

6 ΗΥUNDAI ΚΖΗ 5414 ΗΥ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ  7  

7 MAZDA 4Φ4 ΚΖΟ 9884 ΑΝΟΗΚΣΟ ΦΟΡΣΖΓΟ  17   

8 MAZDA 4Φ4 ΚΖΗ 7610 ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ   17  

9 TOYOTA 4X4 ΚΖΗ 7579 ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ   17  

10 ISUZU 4X4 ΚΖΗ 7609 ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ   17  

11 MAZDA 4X4 ΚΖΟ 9904 ΑΝΟΗΚΣΟ ΦΟΡΣΖΓΟ  17  

12 NISSAN  4X4 ΚΖΗ 7629 ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ  16  

13 MAZDA 4X4 ΚΖΟ 9881 ΑΝΟΗΚΣΟ ΦΟΡΣΖΓΟ 16 Παπασωπημένο 

14 ΗΥUNDAI ΚΖΗ 7563 MINI VAN 16  

15 ΗΥUNDAI ΚΖΗ 7564 MINI VAN 16  

16 VOLVO ΚΖΗ  7591 ΗΥ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ 13  

17 HONDA KHI 5418 ΗΥ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ 11  

18 ΗΥUNDAI ΚΖΗ 7555 MINI VAN 16 Παπασωπημένο 

ΦΟΡΣΖΓΑ -ΒΤΣΗΟΦΟΡΑ 

19 MERCEDES KHI 7636 ΒΤΣΗΟΦΟΡΟ 36  

20 IVECO ΚΖΟ 9900 ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ  57  
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21 MERCEDES ΚΖΟ 9827 ΑΝΟΗΚΣΟ ΦΟΡΣΖΓΟ   24  

22 NISSAN ΚΖΗ 7622 ΑΝΟΗΚΣΟ ΦΟΡΣΖΓΟ   25  

23 MAN ΣΡΑ 4879 ΒΤΣΗΟΦΟΡΟ 68  

24 IVECO ΚΖΟ 9901 ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ  57  

25 MAZDA ΚΖΟ 9920 ΦΟΡΣΖΓΟ  15  

26 MAN ΚΖΟ 9844 ΒΤΣΗΟ  68  

27 Mitsubishi ΚΖΗ 7590 ΦΟΡΣΖΓΟ  17  

28 MAN ΚΖΗ 7618 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΡΖΔΩΝ  41  

29 MERCEDES ΚΖΟ 2220  ΦΟΡΣΖΓΟ   57  

30 MERCEDES ΚΖΟ 9874 ΦΟΡΣΖΓΟ  20  

31 Renault ΚΖO-9824 ΦΟΡΣΖΓΟ ΚΛΔΗΣΟ 14  

32 MERCEDES ΚΖΗ 7611 ΤΓΡΟΦΟΡΟ  72  

33 IVECO ΚΖΟ 9896 ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ 57  

34 SAEHAN KHO 9841 ΑΝΟΗΚΣΟ ΦΟΡΣΖΓΟ 19  

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΑ 

35 MAN ΚΖΟ 9924 ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΟΦΟΡΟ   41  

36 MERCEDES ΚΖΟ 9950 ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΟΦΟΡΟ   38  

37 MERCEDES ΚΖΗ 7616 ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΟΦΟΡΟ   66  

38 MERCEDES ΚΖΗ-7648 ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΟΦΟΡΟ   24  

39 VOLVO ΚΖΗ-1935 ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΟΦΟΡΟ  33  

      

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΔΡΓΟΤ 

40 KOMATSU ΜΔ- 66785 ΣΑΠΑ  97  

41 CATERPILLAR ΜΔ-33699 ΦΟΡΣΩΣΖ  232  

42 FORD ΑΜ 53202 ΣΡΑΚΣΔΡ  77  

43 KOMATSU ΜΔ 50157 ΓΚΡΔΪΣΔΡ  140  

44 KOMATSU ΜΔ 39678 ΣΑΠΑ  97  

45 KOMATSU ΜΔ 50103 ΣΑΠΑ  97  

46 KOMATSU ΜΔ 50104 ΣΑΠΑ  97  

47 RAM ΜΔ 50197 ΣΑΠΑ  AMPIENTECE  113  

48 FRISCH ΜΔ 81400   ΓΚΡΔΪΣΔΡ  148  

49 REINEX ΜΔ-106317 ΠΟΛΤΝΖΥΑΝΖΜΑ 146  

50 MERCEDES ΜΔ-74662 ΒΤΣΗΟΦΟΡΟ 

ΑΠΟΦΡΑΚΣΗΚΟ 
313  

51 MAGIURIS ΜΔ 98485 ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ  192  

52 UNIMOG ΜΔ 146779 ΠΟΛΤΝΖΥΑΝΖΜΑ 188  

53   Βξαρφζθπξα   

54   Παξειθφκελν Θακλνθνπηηθφ   
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Μεράλεκα 

 

 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΑ 

55 MERCEDES ΚΖΗ 7627 ΛΔΟΦΩΡΔΗΟ   24       18 

56 MERCEDES ΚΖΟ 9902 ΛΔΟΦΩΡΔΗΟ  17  20 

57 IVECO ΚΖΟ-9891 ΛΔΟΦΩΡΔΗΟ 35 31 

58 IVECO ΚΖΟ- 9893 ΛΔΟΦΩΡΔΗΟ 35 31 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

Π.Δ  ΑΡΚΑΓΗΑ 

ΜΔΛΔΣΖ: ςνηήπηζη και επιζκεςή 

οσημάηων  και λοιπών μησανημάηων 

ΓΖΜΟ   ΓΟΡΣΤΝΗΑ ηος Γήμος Γοπηςνίαρ. 

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

& ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 

 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ:  46/2022  
 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ – ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 

Γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: 

ςνηήπηζη και επιζκεςή οσημάηων και λοιπών μησανημάηων 
Σεο επηρείξεζεο ………………………………………………………………………., έδξα 

…………............................, νδφο …………………………., αξηζκφο……, ηειέθσλν 

…………………………………., fax …………………….………. 

 
 
 
 
 

α/α ΟΜΑΓΔ 

ΔΡΓΑΗΩΝ 

Ποςοςτό ζκπτωςησ % 
επί του πίνακα κόςτουσ 
ενδεικτικών εργαςιών  

Ποςοςτό ζκπτωςησ % επί 
των τιμών των επίςημων 
καταλόγων των εταιριών 
για γνήςια ανταλλακτικά 
 

1 ΟΜΑΓΑ Α΄: ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΑΠΟΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΗ ΦΟΡΣΖΓΩΝ - 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ  

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ   

  

2 ΟΜΑΓΑ Β΄: ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ 

ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ - 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ  

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ   

  

3 ΟΜΑΓΑ Γ΄: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΩΝ- 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ  

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ   

  

4 ΟΜΑΓΑ Γ΄: ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΔΠΗΒΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ 

ΦΟΡΣΖΓΩΝ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΔΩ 3,5 

ΣΟΝΟΤ- ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
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ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ  

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ   
5 ΟΜΑΓΑ Δ΄: ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΩΝ 

ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

ΔΡΓΟΤ- ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ  

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ   

  

6 ΟΜΑΓΑ  Σ΄: 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΔΓΖΖ 

- ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ  

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ   

  

7 ΟΜΑΓΑ Θ΄: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΦΑΝΟΠΟΗΔΗΑ 

ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

  

 
 
 
 
 

Ζμεπομηνία:………………………………….. 


