
 

 

   
 

 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 13 /2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 190.000€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 
 
 

 

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  

 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2015” 



 
 
 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  
 

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού #190.000,00€# (εκατόν ενενήντα χιλιάδων 
ευρώ) αντιμετωπίζονται οι δαπάνες που θα καταβληθούν για τη συντήρηση και την επισ-
κευή των οχημάτων (μεταφορικών μέσων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων). 

Στην συντήρηση και επισκευή περιλαμβάνονται τόσο οι εργασίες επισκευής ή αντι-
κατάστασης τμημάτων των οχημάτων μετά της τοποθέτησης καταλλήλων ανταλλακτικών 
σε αυτά, όσο και οι δαπάνες για την αγορά ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών τα οπο-
ία θα χρησιμοποιηθούν, για επιδιόρθωση βλαβών στα οχήματα και μηχανήματα, από το 
Δημοτικό συνεργείο, για βλάβες που αυτό μπορεί να αντιμετωπίσει. Η προμήθεια των τε-
λευταίων θα γίνεται μετά την εκδήλωση της βλάβης, αφού είναι οικονομικά επιζήμιο για το 
Δήμο να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την αντιμετώπιση των βλα-
βών σε μια ποικιλία οχημάτων, που θα μπορούσε τελικά να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. 
Στη μελέτη περιλαμβάνεται τόσο η επισκευή των οχημάτων, όσο και η προμήθεια ελαστι-
κών για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων του Δήμου. 

Οι δαπάνες για τις ανωτέρω εργασίες και προμήθειες προϋπολογίστηκαν στις 
190.000€ και έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 με: 

 Κ.Α. 10-6263.0001, τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» και πίσ-
τωση 2.500€. 

 Κ.Α. 20-6263.0003, τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» και πίσ-
τωση 90.000€. 

 Κ.Α. 30-6263.0002, τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» και πίσ-
τωση 5.000€. 

 Κ.Α. 35-6263.0002, τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» και πίσ-
τωση 6.000€. 

Ανάλογες και ίσως λίγο αυξημένες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στον  προϋπολογισμό 
του έτους 2016. 
 

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  30 / 9 / 2015 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 
 

ΕΥΑΓ. ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  30 / 9 / 2015 
 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
Προϊσταμένη Τμήματος Μηχανολογικού 

 
 
 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  

 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ  2015 



 
 
 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
                                    

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 
Α.Α. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 
ΠΕΡΙΓΡ. 
ΤΙΜΟΛ. 

ΠΟΣΟΝ 
(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.) 

(€) 

  

   
   

 
  ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

  

 

1 

Επισκευή - αντικατάσταση κινητήρα και συστήματος 
ψύξης αυτού σε πετρελαιοκίνητο όχημα ή μηχάνημα 
έργου 

 
 
jgg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
ο 

10.000,00 

  

 

2 

Επισκευή - αντικατάσταση στοιχείων συστήματος με-
τάδοσης κίνησης (αμπραγιάζ, σασμάν, διαφορικό, ά-
ξονας κτλ) σε πετρελαιοκίνητο όχημα ή μηχάνημα έρ-
γου 

2
ο 

15.000,00 

  

 

3 

Επισκευή - αντικατάσταση στοιχείων συστήματος διε-
ύθυνσης (τιμόνι, τρόμπα τιμονιού, μπάρες, ακρόμπα-
ρα, ζαμφόρ, σινεμπλόκ) σε πετρελαιοκίνητο όχημα ή 
μηχάνημα έργου 

3
ο 

3.500,00 

  

 

4 
Επισκευή - αντικατάσταση στοιχείων συστήματος πέ-
δησης σε πετρελαιοκίνητο όχημα ή μηχάνημα έργου 

4
ο 

6.971,00 

  

 

5 
Επισκευή - αντικατάσταση στοιχείων ανάρτησης (σο-
ύστες, αερόσουστες, αμορτισέρ κτλ) σε πετρελαιοκί-
νητο όχημα ή μηχάνημα έργου 

5
ο 

5.000,00 

  

 
6 

Επισκευή - αντικατάσταση εξάτμισης σε πετρελαιοκί-
νητο όχημα ή μηχάνημα έργου 

6
ο 

1.000,00 
  

 
7 

Επισκευή - αντικατάσταση ηλεκτρικών μερών σε πετ-
ρελαιοκίνητο όχημα ή μηχάνημα έργου 

7
ο 

2.000,00 
  

 

8 
Εργασία φανοποιίας και βαφής σε όχημα ή μηχάνημα 
έργου. 

8
ο 

4.000,00 

  

 

9 
Επισκευή - αντικατάσταση ταχογράφων, ενδεικτικών 
οργάνων πετρελαιοκίνητου οχήματος ή μηχανήματος 
έργου, ραδιοσυστήματος και συστημάτων εποπτείας 

9
ο 

5.000,00 

  

 

10 
Επισκευή - αντικατάσταση στοιχείων τροφοδοσίας 
καυσίμου σε πετρελαιοκίνητο όχημα ή μηχάνημα έρ-
γου 

10
ο 

4.500,00 

  

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  
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11 

Επισκευή πλαισίου (γέφυρας κτλ) σε πετρελαιοκίνητο 
όχημα ή μηχάνημα έργου 

11
ο 

2.600,00 
  

 

12 
Επισκευή – συντήρηση καμπίνας οχήματος σε πετρε-
λαιοκίνητο όχημα ή μηχάνημα έργου ή βενζινοκίνητο 
όχημα  

12
ο 

2.000,00 

  

 

13 
Επισκευή - αντικατάσταση μηχανικών μερών, ηλεκ-
τρικών μερών και συστήματος ψύξης μηχανής σε βεν-
ζινοκίνητο όχημα 

13
ο 

7.000,00 

  

 

14 
Επισκευή - αντικατάσταση μηχανικών μερών σε υ-
περκατασκευή απορριμματοφόρου τύπου περιστρε-
φόμενου τυμπάνου ή τύπου πρέσσας 

14
ο 

10.000,00 

  

 

15 
Επισκευή - αντικατάσταση μηχανικών μερών σε υ-
περκατασκευή πλυντηρίου κάδων ή πυροσβεστικού ή 
υδροφόρας 

15
ο 

1.800,00 

  

 
16 

Επισκευή - αντικατάσταση μηχανικών μερών σε υ-
περκατασκευή σαρώθρου τύπου JOHNSON 

16
ο 

4.000,00 
  

 
17 

Επισκευή - αντικατάσταση μηχανικών μερών σε υ-
περκατασκευή γερανοφόρου – καλαθοφόρου 

17
ο 

2.000,00 
  

 
18 

Επισκευή - αντικατάσταση μηχανικών μερών σε υ-
περκατασκευή ανατρεπόμενης ή μη κιβωτάμαξας 

18
ο 

1.500,00 
  

 
19 

Επισκευή - αντικατάσταση μηχανικών μερών σε φορ-
τωτή - εκσκαφέα 

19
ο 

2.000,00 
  

 
20 

Επισκευή - αντικατάσταση μηχανικών μερών σε σά-
ρωθρο compact ή εκχιονιστικό πολυμηχάνημα 

20
ο 

800,00 
  

 

21 
Επισκευή ελαστικού σε πετρελαιοκίνητο όχημα ή μη-
χάνημα έργου ή επιβατικό αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα  

21
ο 

2.800,00 

  

 

 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ   

  

 

22 

Προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και ανα-
λωσίμων υλικών για επιδιόρθωση ζημιών από το Δη-
μοτικό συνεργείο σε υπερκατασκευή απορριμματο-
φόρου τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου 

22
ο 

4.000,00 

  

 

23 

Προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και ανα-
λωσίμων υλικών για επιδιόρθωση ζημιών από το Δη-
μοτικό συνεργείο σε υπερκατασκευή απορριμματο-
φόρου τύπου πρέσας 

23
ο 

4.000,00 

  

 

24 

Προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και ανα-
λωσίμων υλικών για επιδιόρθωση ζημιών από το Δη-
μοτικό συνεργείο σε υπερκατασκευή σαρώθρου τύ-
που JOHNSΤON 

24
ο 

3.000,00 

  

 

25 

Προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και ανα-
λωσίμων υλικών για επιδιόρθωση ζημιών από το Δη-
μοτικό συνεργείο σε υπερκατασκευή πλυντηρίου κά-
δων ή πυροσβεστικού ή υδροφόρας 

25
ο 

2.000,00 

  



 

26 

Προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και ανα-
λωσίμων υλικών για επιδιόρθωση ζημιών από το Δη-
μοτικό συνεργείο σε υπερκατασκευή ανατρεπόμενης 
ή μη κιβωτάμαξας 

26
ο 

2.000,00 

  

 

27 
Προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και ανα-
λωσίμων υλικών για επιδιόρθωση ζημιών από το Δη-
μοτικό συνεργείο σε λεωφορείο 

27
ο 

2.000,00 

  

 

28 

Προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και ανα-
λωσίμων υλικών για επιδιόρθωση ζημιών από το Δη-
μοτικό συνεργείο σε υπερκατασκευή γερανοφόρου – 
καλαθοφόρου 

28
ο 

1.000,00 

  

 

29 

Προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και ανα-
λωσίμων υλικών για επιδιόρθωση ζημιών από το Δη-
μοτικό συνεργείο σε μηχάνημα έργου φορτωτή - εκ-
σκαφέα  

29
ο 

2.000,00 

  

 

30 

Προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και ανα-
λωσίμων υλικών για επιδιόρθωση ζημιών από το Δη-
μοτικό συνεργείο σε σάρωθρο compact ή εκχιονιστικό 
πολυμηχάνημα 

30
ο 

1.000,00 

  

 

31 
Προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και ανα-
λωσίμων ηλεκτρολογικών υλικών για επιδιόρθωση 
ζημιών  σε οχήματα από το Δημοτικό συνεργείο  

31
ο 

2.000,00 

  

 

32 

Προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και ανα-
λωσίμων υλικών για επιδιόρθωση ζημιών από το Δη-
μοτικό συνεργείο σε πλαίσιο πετρελαιοκίνητου οχή-
ματος ή μηχανήματος 

32
ο 

8.000,00 

  

 

33 

Προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και ανα-
λωσίμων υλικών για επιδιόρθωση ζημιών από το Δη-
μοτικό συνεργείο σε πλαίσιο βενζινοκίνητου οχήματος 
(επιβατικό ή ημιφορτηγό ή δίκυκλο) 

33
ο 

2.000,00 

  

 

34 
Προμήθεια ελαστικών για κάθε τύπο οχήματος ή μη-
χανήματος έργου  

34
ο 

28.000,00 

  

 
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  154.471,00 

  

 
 Φ.Π.Α. 23%  35.528,33 

  

 
 ΣΥΝΟΛΟ  189.999,33 

  

 
 Στρογγυλοποίηση  0,67 

  

 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  190.000,00 

  



  
Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  30 / 9 / 2015 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 
 

ΕΥΑΓ. ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  30 /9 / 2015 
 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
Προϊσταμένη Τμήματος Μηχανολογικού 

 
 
 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στο παρόν τιμολόγιο κοστολογούνται οι δαπάνες που θα καταβληθούν σε εξω-
τερικά συνεργεία για εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων (μεταφορι-
κών μέσων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων) του Δήμου, καθώς και οι δαπάνες για 
την αγορά ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, για 
επιδιόρθωση βλαβών στα οχήματα και μηχανήματα, από το Δημοτικό συνεργείο για 
χρονικό διάστημα από την ημέρα υπογραφής των συμβάσεων με τους αναδόχους 
έως και ένα έτος. 

Συμπεριλαμβάνουν και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται, η οποία αν και δεν 
αναφέρεται ρητά είναι όμως απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας ή 
προμήθειας. 

Στους παρακάτω όρους δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.. 

Η τιμή που δίδεται σε κάθε ομάδα εργασιών ή προμήθειας αναφέρεται σε συ-
νολικό κόστος για όλα τα οχήματα.  

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΑΡΘΡΟ 1ΟΝ 

Για εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης κινητήρα και συστήματος ψύξης αυ-
τού σε πετρελαιοκίνητο όχημα ή μηχάνημα έργου, συμπεριλαμβανομένων των 
απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σε εξωτερικό συνεργείο και σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή, θα διατεθούν συνολικά (τιμή μη συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Δέκα χιλιάδες ευρώ. 
Αριθμητικώς: 10.000,00€. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ΟΝ 

Για εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης στοιχείων συστήματος μετάδοσης κί-
νησης (αμπραγιάζ, σασμάν, διαφορικό, άξονας κτλ) σε πετρελαιοκίνητο όχημα ή μη-
χάνημα έργου ή εργασίες σε μέρη του συστήματος μετάδοσης κίνησης, συμπεριλαμ-
βανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σε εξωτερικό συνερ-
γείο και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, θα διατεθούν συνολικά (τιμή μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ. 
Αριθμητικώς: 15.000,00€. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ΟΝ 

Για εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης στοιχείων συστήματος διεύθυνσης 
(τιμόνι, τρόμπα τιμονιού, μπάρες, ακρόμπαρα, ζαμφόρ, σινεμπλόκ) σε πετρελαιοκί-
νητο όχημα ή μηχάνημα έργου, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σε εξωτερικό συνεργείο και σύμφωνα με τις οδηγίες  

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  
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του κατασκευαστή, θα διατεθούν συνολικά (τιμή μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες πεντακόσια  ευρώ. 
Αριθμητικώς: 3.500,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ΟΝ 

Για εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης στοιχείων συστήματος πέδησης σε 
πετρελαιοκίνητο όχημα ή μηχάνημα έργου, ή εργασίες σε μέρη του συστήματος πέ-
δησης, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σε 
εξωτερικό συνεργείο και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, θα διατεθούν 
συνολικά (τιμή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Έξι χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα ένα ευρώ. 
Αριθμητικώς: 6.971,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ΟΝ 

Για εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης στοιχείων ανάρτησης (σούστες, αε-
ρόσουστες, αμορτισέρ κτλ) σε πετρελαιοκίνητο όχημα ή μηχάνημα έργου, ή εργασίες 
σε σημεία της ανάρτησης, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών 
και αναλωσίμων, σε εξωτερικό συνεργείο και σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή, θα διατεθούν συνολικά (τιμή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Πέντε χιλιάδες ευρώ. 
Αριθμητικώς: 5.000,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ΟΝ 

Για εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης εξάτμισης σε πετρελαιοκίνητο όχημα 
ή μηχάνημα έργου, ή εργασίες σε σημεία της εξάτμισης, συμπεριλαμβανομένων των 
απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σε εξωτερικό συνεργείο και σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή, θα διατεθούν συνολικά (τιμή μη συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Χίλια ευρώ. 
Αριθμητικώς: 1.000,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ΟΝ 

Για εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης ηλεκτρικών μερών σε πετρελαιοκίνη-
το όχημα ή μηχάνημα έργου, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σε εξωτερικό συνεργείο και σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή, θα διατεθούν συνολικά (τιμή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έ-
ως: 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες ευρώ. 
Αριθμητικώς: 2.000,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ΟΝ 

Για εργασίες φανοποιίας και βαφής (ολικής, μέρους, κίτρινης λωρίδας και επιγ-
ραφής) σε όχημα ή μηχάνημα έργου, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σε εξωτερικό συνεργείο, θα διατεθούν συνολικά (τι-
μή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες ευρώ. 
Αριθμητικώς: 4.000,00€. 
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ΑΡΘΡΟ 9ΟΝ 

Για εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης ταχογράφων, ενδεικτικών οργάνων 
πετρελαιοκίνητου οχήματος ή μηχανήματος έργου, ραδιοσυστήματος και συστημά-
των εποπτείας (κάμερες, οθόνες απορριμματοφόρων κτλ) ή εργασίες στα παραπά-
νω, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σε 
εξωτερικό συνεργείο και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, θα διατεθούν 
συνολικά (τιμή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Πέντε χιλιάδες ευρώ. 
Αριθμητικώς: 5.000,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ΟΝ 

Για εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης στοιχείων τροφοδοσίας καυσίμου σε 
πετρελαιοκίνητο όχημα ή μηχάνημα έργου, ή εργασίες σε σημεία του συστήματος 
τροφοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών και 
αναλωσίμων, σε εξωτερικό συνεργείο και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, 
θα διατεθούν συνολικά (τιμή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ. 
Αριθμητικώς: 4.500,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ΟΝ 

Για εργασίες επισκευής πλαισίου (γέφυρας κτλ) σε πετρελαιοκίνητο όχημα ή 
μηχάνημα έργου, ή άλλες εργασίες σε σημεία του πλαισίου (π.χ. εργασίες ενίσχυ-
σης), συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σε 
εξωτερικό συνεργείο και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, θα διατεθούν 
συνολικά (τιμή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ. 
Αριθμητικώς: 2.600,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ΟΝ 

Για εργασίες επισκευής – συντήρησης καμπίνας οχήματος σε πετρελαιοκίνητο 
όχημα ή μηχάνημα έργου ή βενζινοκίνητο όχημα , συμπεριλαμβανομένων των 
απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σε εξωτερικό συνεργείο και σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή, θα διατεθούν συνολικά (τιμή μη συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες ευρώ. 
Αριθμητικώς: 2.000,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ΟΝ 

Για εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανικών μερών, ηλεκτρικών με-
ρών και συστήματος ψύξης μηχανής σε βενζινοκίνητο όχημα, συμπεριλαμβανομένων 
των απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σε εξωτερικό συνεργείο και 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, θα διατεθούν συνολικά (τιμή μη συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Επτά  χιλιάδες ευρώ. 
Αριθμητικώς: 7.000,00€. 
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ΑΡΘΡΟ 14ΟΝ 

Για εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανικών μερών σε υπερκατασκευή 
απορριμματοφόρου, τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου ή τύπου πρέσσας και γενικά 
για οποιαδήποτε εργασία λαμβάνει χώρα στην παραπάνω υπερκατασκευή, συμπερι-
λαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σε εξωτερικό συ-
νεργείο και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της υπερκατασκευής, θα 
διατεθούν συνολικά (τιμή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Δέκα χιλιάδες ευρώ. 
Αριθμητικώς: 10.000,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ΟΝ 

Για εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανικών μερών σε υπερκατασκευή 
πλυντηρίου κάδων ή πυροσβεστικού ή υδροφόρας και γενικά για οποιαδήποτε εργα-
σία λαμβάνει χώρα στις παραπάνω υπερκατασκευές, συμπεριλαμβανομένων των 
απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σε εξωτερικό συνεργείο και σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή της υπερκατασκευής, θα διατεθούν συνολικά (τιμή 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Χίλια οκτακόσια ευρώ. 
Αριθμητικώς: 1.800,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ΟΝ 

Για εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανικών μερών σε υπερκατασκευή 
σαρώθρου τύπου JOHNSTON και γενικά για οποιαδήποτε εργασία λαμβάνει χώρα 
στην παραπάνω υπερκατασκευή, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σε εξωτερικό συνεργείο και σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή της υπερκατασκευής, θα διατεθούν συνολικά (τιμή μη συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες ευρώ. 
Αριθμητικώς: 4.000,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ΟΝ 

Για εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανικών μερών σε υπερκατασκευή 
γερανοφόρου – καλαθοφόρου και γενικά για οποιαδήποτε εργασία λαμβάνει χώρα 
στην παραπάνω υπερκατασκευή, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σε εξωτερικό συνεργείο και σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή της υπερκατασκευής, θα διατεθούν συνολικά (τιμή μη συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες ευρώ. 
Αριθμητικώς: 2.000,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 18ΟΝ 

Για εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανικών μερών σε υπερκατασκευή 
ανατρεπόμενης ή μη κιβωτάμαξας και γενικά για οποιαδήποτε εργασία λαμβάνει χώ-
ρα στην παραπάνω υπερκατασκευή, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σε εξωτερικό συνεργείο και σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή της υπερκατασκευής, θα διατεθούν συνολικά (τιμή μη συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Χίλια πεντακόσια ευρώ. 
Αριθμητικώς: 1.500,00€. 
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ΑΡΘΡΟ 19ΟΝ 

Για εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανικών μερών σε φορτωτή – εκ-
σκαφέα και γενικά για οποιαδήποτε εργασία λαμβάνει χώρα στο παραπάνω αυτοκι-
νούμενο μηχάνημα, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών και 
αναλωσίμων, σε εξωτερικό συνεργείο και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, 
θα διατεθούν συνολικά (τιμή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες ευρώ. 
Αριθμητικώς: 2.000,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 20ΟΝ 

Για εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανικών μερών σε σάρωθρο 
compact ή εκχιονιστικό πολυμηχάνημα και γενικά για οποιαδήποτε εργασία λαμβάνει 
χώρα σε κάποιο από τα παραπάνω αυτοκινούμενα μηχανήματα, συμπεριλαμβανο-
μένων των απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σε εξωτερικό συνεργείο και 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, θα διατεθούν συνολικά (τιμή μη συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Οκτακόσια ευρώ. 
Αριθμητικώς: 800,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 21ΟΝ 

Για εργασίες επισκευής ελαστικού κάθε τύπου οχήματος, συμπεριλαμβανομέ-
νων των απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σε εξωτερικό συνεργείο και 
σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τεχνικής, θα διατεθούν συνολικά (τιμή μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ. 
Αριθμητικώς: 2.800,00€. 

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός της επισκευής των ελαστικών περιγράφεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 

ΑΡΘΡΟ 22ΟΝ 

Για την προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών για 
επιδιόρθωση ζημιών από το Δημοτικό συνεργείο σε υπερκατασκευή απορριμματο-
φόρου τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου και τα οποία θα είναι απολύτως 
κατάλληλα για την παραπάνω υπερκατασκευή, σύμφωνα με τις συστάσεις του 
κατασκευαστή της, θα διατεθούν συνολικά (τιμή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έ-
ως: 

Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες ευρώ. 
Αριθμητικώς: 4.000,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 23ΟΝ 

Για την προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών για 
επιδιόρθωση ζημιών από το Δημοτικό συνεργείο σε υπερκατασκευή απορριμματο-
φόρου τύπου πρέσας και τα οποία θα είναι απολύτως κατάλληλα για την παραπάνω 
υπερκατασκευή, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή της, θα διατεθούν 
συνολικά (τιμή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες ευρώ. 
Αριθμητικώς: 4.000,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 24ΟΝ 

Για την προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών για 
επιδιόρθωση ζημιών από το Δημοτικό συνεργείο σε υπερκατασκευή σαρώθρου τύ-
που JOHNSΤON και τα οποία θα είναι απολύτως κατάλληλα για την παραπάνω υ-
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περκατασκευή, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή της, θα διατεθούν 
συνολικά (τιμή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες ευρώ. 
Αριθμητικώς: 3.000,00€. 

ΑΡΘΡΟ 25ΟΝ 

Για την προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών για 
επιδιόρθωση ζημιών από το Δημοτικό συνεργείο σε υπερκατασκευή πλυντηρίου κά-
δων ή πυροσβεστικού ή υδροφόρας και τα οποία θα είναι απολύτως κατάλληλα για 
την παραπάνω υπερκατασκευή, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή της, 
θα διατεθούν συνολικά (τιμή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες ευρώ. 
Αριθμητικώς: 2.000,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 26ΟΝ 

Για την προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών για 
επιδιόρθωση ζημιών από το Δημοτικό συνεργείο σε υπερκατασκευή ανατρεπόμενης 
ή μη κιβωτάμαξας και τα οποία θα είναι απολύτως κατάλληλα για την παραπάνω υ-
περκατασκευή, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή της, θα διατεθούν 
συνολικά (τιμή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες ευρώ. 
Αριθμητικώς: 2.000,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 27ΟΝ 

Για την προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών για 
επιδιόρθωση ζημιών από το Δημοτικό συνεργείο σε δημοτικό λεωφορείο και τα οποία 
θα είναι απολύτως κατάλληλα για το παραπάνω όχημα, σύμφωνα με τις συστάσεις 
του κατασκευαστή, θα διατεθούν συνολικά (τιμή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έ-
ως: 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες ευρώ. 
Αριθμητικώς: 2.000,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 28ΟΝ 

Για την προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών για 
επιδιόρθωση ζημιών από το Δημοτικό συνεργείο σε υπερκατασκευή γερανοφόρου – 
καλαθοφόρου και τα οποία θα είναι απολύτως κατάλληλα για την παραπάνω υπερ-
κατασκευή, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή της, θα διατεθούν συνολικά 
(τιμή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Χίλια ευρώ. 
Αριθμητικώς: 1.000,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 29ΟΝ 

Για την προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών για 
επιδιόρθωση ζημιών από το Δημοτικό συνεργείο σε μηχάνημα έργου φορτωτή - εκ-
σκαφέα και τα οποία θα είναι απολύτως κατάλληλα για το παραπάνω μηχάνημα, 
σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, θα διατεθούν συνολικά (τιμή μη συμ-
περιλαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες ευρώ. 
Αριθμητικώς: 2.000,00€. 
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ΑΡΘΡΟ 30ΟΝ 

Για την προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών για 
επιδιόρθωση ζημιών από το Δημοτικό συνεργείο σε σάρωθρο compact ή εκχιονιστικό 
πολυμηχάνημα και τα οποία θα είναι απολύτως κατάλληλα για το παραπάνω μηχά-
νημα, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, θα διατεθούν συνολικά (τιμή μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Χίλια ευρώ. 
Αριθμητικώς: 1.000,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 31ΟΝ 

Για την προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικών υλικών 
για επιδιόρθωση ζημιών σε οχήματα ή μηχανήματα από το Δημοτικό συνεργείο, θα 
διατεθούν συνολικά (τιμή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες ευρώ. 
Αριθμητικώς: 2.000,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 32ΟΝ 

Για την προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών για 
επιδιόρθωση ζημιών από το Δημοτικό συνεργείο σε πλαίσιο πετρελαιοκίνητου οχή-
ματος ή μηχανήματος και τα οποία θα είναι απολύτως κατάλληλα για το παραπάνω 
πλαίσιο, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, θα διατεθούν συνολικά (τιμή 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Οκτώ χιλιάδες ευρώ. 
Αριθμητικώς: 8.000,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 33ΟΝ 

Για την προμήθεια μη προβλέψιμων ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών για 
επιδιόρθωση ζημιών από το Δημοτικό συνεργείο σε πλαίσιο βενζινοκίνητου οχήματος 
(επιβατικό ή ημιφορτηγό ή δίκυκλο) και τα οποία θα είναι απολύτως κατάλληλα για το 
παραπάνω πλαίσιο, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, θα διατεθούν 
συνολικά (τιμή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Δύο χιλιάδες ευρώ. 
Αριθμητικώς: 2.000,00€. 
 

ΑΡΘΡΟ 34ΟΝ 

Για την προμήθεια και την τοποθέτηση των ελαστικών καθώς και των απαραί-
τητων αεροθαλάμων (σαμπρελών) μετά των  αναλωσίμων υλικών , στα οχήματα του 
Δήμου θα διατεθούν συνολικά (τιμή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έως: 

Ολογράφως: Εικοσιοκτώ χιλιάδες ευρώ. 
Αριθμητικώς:  28.000,00€ .  
 

 Ο αναλυτικός προϋπολογισμός και το τιμολόγιο της προμήθειας ελαστικών 
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 
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Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  30 / 9 / 2015 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 
 

ΕΥΑΓ. ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  30 / 9 / 2015 
 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
Προϊσταμένη Τμήματος Μηχανολογικού 

 
 
 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι ΑΓ Ρ Α Φ Ε Σ  –  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  –  
Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  

 

ΑΡΘΡΟ 1ΟΝ        Ανταλλακτικά 

Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν  

 τον επίσημο τιμοκατάλογο των ανταλλακτικών της αντιπροσωπείας των οχη-
μάτων που ανήκουν στις ομάδες εργασιών για τις οποίες καταθέτουν προσ-
φορά και τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τις εκάστοτε επισκευές. 

 την χρέωση της ώρας εργασίας στο συνεργείο τους  

 την προβλεπόμενη διάρκεια εργασίας (ώρες) ανά τύπο επισκευής. 

 

Επειδή τα οχήματα του δήμου είναι διαφόρων τύπων και χρονολογίας σε πολλά 
μπορεί να μην υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ανταλλακτικό του εμπορίου με ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά κατόπιν 
συμφωνίας με την αρμόδια επιτροπή συντήρησης οχημάτων του δήμου. Η δε τιμή 
κόστους θα προσυμφωνείται και θα προεγκρίνεται από την επιτροπή συντήρησης 
οχημάτων. 

 Απορρίπτονται ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγ-
ραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχημάτων και των αντίστοιχων μηχανικών 
μερών τους κατά περίπτωση. 

 Όλα τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητι-
κό CE, εκτός εάν κάποια εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες ο-
δηγίες. Η μη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιμα 
υλικά αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασής τους από τον ανάδοχο. 

 Οι διαγωνιζόμενοι θα είναι σε θέση να αποδείξουν την γνησιότητα - καταλλη-
λότητα των προτεινομένων – χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών καθώς και την εκ-
παίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ΟΝ          Οχήματα 

 Τα οχήματα τα οποία πιθανόν να τύχουν της ανάγκης συντήρησης και επί-
σκευής είναι τα ακόλουθα: 

 

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  

 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ  2015 
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Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ

RENAULT ΚΗΟ 5162 πετρέλαιο
RENAULT MIDLUM 220.16/C 04/07/08 VF644ACA000012494 DC16WJ01

RENAULT ΚΗΟ 5161 πετρέλαιο
RENAULT MIDLUM 220.16/C 04/07/08 VF644ACA000012495 DC16WJ01

ΜΕRCEDES ΚΗΟ 4528 πετρέλαιο
MERCEDES 1622 16/11/92 61702615222369 OM421

ΜΕRCEDES ΚΗΟ 4535 πετρέλαιο
MERCEDES 1622 26/11/92 WDB61702315296853 42190510179803

ΜΕRCEDES ΚΗΟ 4892 πετρέλαιο
MERCEDES ---- 13/11/97 WDB65206515714818 OM441LA 1/1

ΜΕRCEDES ΚΗΟ 4900 πετρέλαιο
MERCEDES ΚΛΕΙΣΤΟ 12/02/98 WDB65244815497627 OM442III /2

ΜΕRCEDES ΚΗΟ 4985 πετρέλαιο
MERCEDES ΚΛΕΙΣΤΟ 08/06/01 WDB6520681K144862 OM441LA1/10

ΜΕRCEDES ΚΗΟ 5012 πετρέλαιο
MERCEDES ΚΛΕΙΣΤΟ 19/04/02 WDB9540331K264590 OM501LA11/1

ΜΕRCEDES ΚΗΟ 5013 πετρέλαιο
MERCEDES ΚΛΕΙΣΤΟ 19/04/02 WDB9545321K369947 OM906LA11/3

ΜΕRCEDES ΚΗΟ 5117 πετρέλαιο
MERCEDES ΚΛΕΙΣΤΟ 17/09/05 WDB9320031L012108 OM 5011A111/15

IVECO ΚΗΟ 5156 πετρέλαιο
IVECO SPA TM2155DBR 26/05/08 ZCFA1LG0302525312 F4AE3681BR

ΜΕRCEDES ΚΗΟ 5112 πετρέλαιο
MERCEDES ΚΛΕΙΣΤΟ 24/08/05 WDB9320031L012442 OM501LAIII /15

ΜΕRCEDES ΚΗΟ 5116 πετρέλαιο
MERCEDES ΚΛΕΙΣΤΟ 17/09/05 WDB9320031L012116 OM501LAIII /15

VOLVO ΚΗΟ 5065 πετρέλαιο
VOLVO FL E 4X2R 28/06/04 YV2E4CCA24B370009 D6B198610

ΜΕRCEDES ΚΗΟ 4686 πετρέλαιο
MERCEDES 1619/ΚΟ 20/10/88 385071-14-378344 40191410115423

ΜΕRCEDES ΚΗΟ 4715 πετρέλαιο
MERCEDES 1619 22/05/85 385070-14-222068

ΜΕRCEDES ΚΗΟ 4825 πετρέλαιο
MERCEDES 09/03/95 WDB61702415550673 42190510160312

Ε
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Απορρ/φόρο 

ανακύκλωσης

Απορριμματοφ

όρο

Απορριμματοφ

όρο

Απορριμματοφ
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Απορριμματοφ
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Απορριμματοφ
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ανακύκλωσης
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Απορριμματοφ
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Απορριμματοφ
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4010106900/80-

40191409016098

Απορριμματοφ

όρο - πρέσα
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Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΑ – ΦΟΡΤΗΓΑ – ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΜΕRCEDES ΚΗΟ 4894 Φορτηγό πετρέλαιο
MERCEDES 26/11/97 WDB65919615459890 OM442LAIII /1

ΜΕRCEDES ΚΗΟ 4903 Φορτηγό πετρέλαιο MERCEDES ΑΝΟΙΧΤΟ 14/06/93 620016-15-229707 40291209036291

RENAULT ΚΗΟ 5042 Φορτηγό πετρέλαιο
RENAULT 18/03/03 VF642AEA000010348 DC14CJ0183MO545373

ΚΗΟ 5111 Φορτηγό πετρέλαιο

RENAULT 22/07/05 VF652AFA000039818 8140.43N

ΜΕRCEDES ΚΗΟ 5113 Φορτηγό πετρέλαιο
01/09/05 WDB9321421L036364 OM501LAIII /17

MAN - S/400 ΚΗΟ 4988 πετρέλαιο
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ SS 400L 03/07/01 XG9400LSW05B01092 5496426249111

SOLARIS KHO 5209 πετρέλαιο
SOLARIS CA ΜΟΝΟΡΟΦΑ 02/06/10 SVV241083AB008448 ISB6.7EV 2

SKODA ΚΗΟ 4928 Βενζίνη
SKODA PICK UP LXI 18/10/99 TMBEFF673Y5254046 781136M

ΚΗΟ 5103 Βενζίνη

MITSUBISHI 09/03/05 MMBCNK7504D030435 4G64

DACIA KHO 5205 Βενζίνη
DACIA USD1F5 (LOGAN) 29/01/10 UU1USD1F541317676 K7M F7

DACIA KHO 5206 Βενζίνη
DACIA USD1F5 (LOGAN) 29/01/10 UU1USD1F541829305 K7M F7

MITSUBISHI ΚΗΟ 4856 Βενζίνη
MITSUBISHI 09/09/96 JMBGZPO2VNA000543 4G32HN7629

SKODA ΚΗΟ 4857 Βενζίνη
SKODA PICK UP 03/10/96 TMBEFF673T5315348 2389944781136 B

SKODA ΚΗΟ 4858 Βενζίνη
SKODA PICK UP 04/10/96 TMBEFF673T5315271 2394396781136 B

ΚΗΟ 5172 Βενζίνη
FORD  03/04/09 WFOXXXTTFX8Y40446 GZFA

MAZDA ΚΗΟ 4944 Βενζίνη
MAZDA 22/12/99 JMZUN1B62OW107886 F2-820053

FORD ΚΗΟ 4945 Βενζίνη
23/12/99 WFOLXXBDVLWA83098 NSFWA83098

NISSAN ΚΗΟ 5090 Βενζίνη
NISSAN PICK UP 19/09/02 JN1BDGD22U0030101 KA24 883680

ΚΗΟ 5102 Βενζίνη

MITSUBISHI 09/03/05 MMBCNK7504D036885 4G64

MAZDA 4X4 Μ Ε 101324 Πυροσβεστικό πετρέλαιο
GREKA ST 800040 20/11/07 ST 80040 0704 793852

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ

MIDLUM 

180.08/Β798

RENAULT - 

MASCOTT 

PRIVILE 805

MASCOTT 

PRIVILE805

DAIMLERCHRY

SLE6028

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ

Λεωφορείο 

κλειστό

Λεωφορείο 

κλειστό

Ημιφορτηγό 

ανοικτό

MITSUBISHI 

4X4

Ημιφορτηγό 

ανοικτό

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

4Χ4

Ημιφορτηγό 

ανοικτό

Ημιφορτηγό 

ανοικτό

Ημιφορτηγό 

κλειστό

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

Ημιφορτηγό 

ανοικτό

Ημιφορτηγό 

ανοικτό

FORD 

TRANSIT

Ημιφορτηγό 

κλειστό

TRANSIT / 

TOURNEO

Ημιφορτηγό 

ανοικτό

B 2200 STD CAB 

094

Ημιφορτηγό 

κλειστό

FORD MOTOR 

CO

TRANSIT 100L 

VA370

Ημιφορτηγό 

ανοικτό

MITSUBISHI 

4X4

Ημιφορτηγό 

ανοικτό

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

4Χ4
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Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ – ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ & ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ

Μ Ε 56333 πετρέλαιο
TEVEICO 29/07/97 672 67A17672

RENAULT Μ Ε 85296 πετρέλαιο
PERIVALLONTIKI JET 40EH 26/04/05 176 82648

DAF Μ Ε 113974 Υδροφόρα πετρέλαιο
HYDRO JET 10 08/10/09 XLRAE55GF0L341765 21837859

ΜΕRCEDES ΚΗΟ 4677 Υδροφόρα πετρέλαιο MERCEDES 1619 ΑΚ 31/03/92 38514614-127009 40191409029902

NISSAN Μ Ε 104665 Καλαθοφόρο πετρέλαιο CMC TB 200 23/05/08 82009200035 146942 K

ΜΕRCEDES ΚΗΟ 4678 Γερανός πετρέλαιο MERCEDES LP1113 20/02/90 31835914687916 35393210600193

Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΩΤΕΣ

CASE 580G
Μ Ε 30651 πετρέλαιο

CASE 580 G 14/03/01 3939147 11392570

CASE Μ Ε 60413 πετρέλαιο
CASE 1840 05/06/00 JAF 0289011 45786174

CASE Μ Ε 73417 πετρέλαιο
CASE 580SM 03/04/03 HJE538650 21519995

Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΣΚΟΥΠΕΣ – ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
FORD IVECO Μ Ε 66705 Σάρωθρο πετρέλαιο JOHNSTON 600 SERIES 25/01/02 600/33153 50824U195455H

Μ Ε 55437 Σάρωθρο πετρέλαιο
JOHNSTON 600 SERIES 21/01/97 600/30625 279477

Μ Ε 86752 Σάρωθρο πετρέλαιο
JOHNSTON VT 650 23/06/05 34496 65300188206

Μ Ε 101209 Σάρωθρο μικρό πετρέλαιο
HAKO CITYMASTER 90 01/11/07 114200603163 5210015

AUSA M E 112784 πετρέλαιο

AUSA M 300H 29/06/09 46657220 3475

Ζ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ

KHO 5154 Eπιβατηγό Βενζίνη
SKODA SUPERB 15/04/08 TMBAL63U179012273 AWT

VOLVO ΚΗΟ 4848 Βενζίνη

VOLVO 460 GL 27/05/96 XLBLC183ETC740055 B18EP1151016000

CITROEN ΚΗΟ 4850 Επιβατηγό Βενζίνη CITROEN ZX 07/06/96 VF7N2A90022A94133 KDX10FS7B1843439

ΚΗΟ 5107 Επιβατηγό Βενζίνη
FIESTA 22/04/05 WFOHXXWPJH5J88097 FXJB

ΚΗΟ 5108 Επιβατηγό Βενζίνη
FIESTA 22/04/05 WFOHXXWPJH5J88115 FXJB

ΚΗΟ 5109 Επιβατηγό Βενζίνη
FIESTA 22/04/05 WFOHXXWPJH5J88099 FXJB

ΚΗΟ 4992 Επιβατηγό Βενζίνη OPEL ASTRA G 13/09/01 WOLOTGF6915289132 Z14XE2OU99606

HYUNDAI ΚΗΟ 5054 Βενζίνη
MATRIX 09/02/04 KMHPM81CP3U091423 G4ED2406042

SUZUKI ΚΗΟ 5169 Βενζίνη

SUZUKI SX4 04/11/08 TSMEYB21S00327918 M16A

Η' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ

HONDA ΧΕΟ 866 Δίκυκλο Βενζίνη
JC 32 18/05/06 VTMJC32A05E261119 JC29E

HONDA ΧΕΟ 867 Δίκυκλο Βενζίνη
JC 32 18/05/06 VTMJC32A05E261123 JC29E

TEVEICO - 

IVECO

Πλυντήριο 

Κάδων

LAVACASSONETTI

C 150E18H

Πλυντήριο 

Κάδων

PERIVALLONTI

KI

Φορτωτής  

εσκαφέας 

Φορτωτής 

εσκαφέας

Φορτωτής 

εσκαφέας

 IVECO 

(FORD-FIAT)

IVECO - ML 

130E18

HAKO CITY- 

MASTER 90

Εκχιονιστικό - 

Πολυμηχάνημ

α

SKODA 

OCTAVIA

Επιβατηγό 

Δημ. 

Αστυνομίας

FORD 

FIESTA

FORD WERKE 

AG

FORD 

FIESTA

FORD WERKE 

AG

FORD 

FIESTA

FORD WERKE 

AG
OPEL 

ASTRA
Επιβατηγό 

πολυμορφικό 

HYUNDAI 

MOTOR C

Επιβατηγό 

Δημ. 

Αστυνομίας

HONDA 

MONTESA

HONDA 

MONTESA
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ΑΡΘΡΟ 3ΟΝ          Επισκευές 

Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προ-
κύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης που πιθανώς να απαιτούν και ανταλλακτικά 
για την αποπεράτωσή τους και οι οποίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργα-
σίες αναφέρονται ενδεικτικά: 

- Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης κινητήρα και συστήματος ψύξης αυτού 
σε πετρελαιοκίνητο όχημα ή μηχάνημα έργου.  

 

_ Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης στοιχείων συστήματος μετάδοσης κί-
νησης (αμπραγιάζ, σασμάν, διαφορικό, άξονας κτλ) σε πετρελαιοκίνητο όχημα ή μη-
χάνημα έργου ή εργασίες σε μέρη του συστήματος μετάδοσης κίνησης. 

 

_ Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης στοιχείων συστήματος διεύθυνσης (τι-
μόνι, τρόμπα τιμονιού, μπάρες, ακρόμπαρα, ζαμφόρ, σινεμπλόκ) σε πετρελαιοκίνητο 
όχημα ή μηχάνημα έργου.  

- Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης στοιχείων συστήματος πέδησης σε 
πετρελαιοκίνητο όχημα ή μηχάνημα έργου, ή εργασίες σε μέρη του συστήματος πέ-
δησης.  

_  Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης στοιχείων ανάρτησης (σούστες, αερό-
σουστες, αμορτισέρ κτλ) σε πετρελαιοκίνητο όχημα ή μηχάνημα έργου, ή εργασίες σε 
σημεία της ανάρτησης.  

 

_  Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης εξάτμισης σε πετρελαιοκίνητο όχημα ή 
μηχάνημα έργου, ή εργασίες σε σημεία της εξάτμισης.  

 

_  Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης ηλεκτρικών μερών σε πετρελαιοκίνητο 
όχημα ή μηχάνημα έργου.   

 

_  Εργασίες φανοποιίας και βαφής (ολικής, μέρους, κίτρινης λωρίδας και επιγ-
ραφής) σε όχημα ή μηχάνημα έργου. 

 

 - Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης ταχογράφων, ενδεικτικών οργάνων 
πετρελαιοκίνητου οχήματος ή μηχανήματος έργου, ραδιοσυστήματος και συστημά-
των εποπτείας (κάμερες, οθόνες απορριμματοφόρων κτλ) ή εργασίες στα παραπά-
νω.  

 

- Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης στοιχείων τροφοδοσίας καυσίμου σε 
πετρελαιοκίνητο όχημα ή μηχάνημα έργου, ή εργασίες σε σημεία του συστήματος 
τροφοδοσίας.   

 

_  Εργασίες επισκευής πλαισίου (γέφυρας κτλ) σε πετρελαιοκίνητο όχημα ή μη-
χάνημα έργου, ή άλλες εργασίες σε σημεία του πλαισίου (π.χ. εργασίες ενίσχυσης). 

 

- Εργασίες επισκευής – συντήρησης καμπίνας οχήματος σε πετρελαιοκίνητο 
όχημα ή μηχάνημα έργου ή βενζινοκίνητο όχημα.  

 

_ Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανικών μερών, ηλεκτρικών μερών 
και συστήματος ψύξης μηχανής σε βενζινοκίνητο όχημα.  
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_ Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανικών μερών σε υπερκατασκευή 
απορριμματοφόρου, τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου ή τύπου πρέσσας και γενικά 
για οποιαδήποτε εργασία λαμβάνει χώρα στην παραπάνω υπερκατασκευή. 

 

_ Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανικών μερών σε υπερκατασκευή 
πλυντηρίου κάδων ή πυροσβεστικού ή υδροφόρας και γενικά για οποιαδήποτε εργα-
σία λαμβάνει χώρα στις παραπάνω υπερκατασκευές.  

 

- Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανικών μερών σε υπερκατασκευή 
σαρώθρου τύπου JOHNSTON και γενικά για οποιαδήποτε εργασία λαμβάνει χώρα 
στην παραπάνω υπερκατασκευή.  

 

- Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανικών μερών σε υπερκατασκευή 
γερανοφόρου – καλαθοφόρου και γενικά για οποιαδήποτε εργασία λαμβάνει χώρα 
στην παραπάνω υπερκατασκευή. 

 

- Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανικών μερών σε υπερκατασκευή 
ανατρεπόμενης ή μη κιβωτάμαξας και γενικά για οποιαδήποτε εργασία λαμβάνει χώ-
ρα στην παραπάνω υπερκατασκευή.   

 

-_ Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανικών μερών σε φορτωτή – εκ-
σκαφέα και γενικά για οποιαδήποτε εργασία λαμβάνει χώρα στο παραπάνω αυτοκι-
νούμενο μηχάνημα.  

 

_ Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανικών μερών σε σάρωθρο 
compact ή εκχιονιστικό πολυμηχάνημα και γενικά για οποιαδήποτε εργασία λαμβάνει 
χώρα σε κάποιο από τα παραπάνω αυτοκινούμενα μηχανήματα.  

 

-  Εργασίες επισκευής ελαστικού κάθε τύπου οχήματος, συμπεριλαμβανομένων 
των απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων 

 

- Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών καθώς και των απαραίτητων αεροθα-
λάμων (σαμπρελών) μετά των  αναλωσίμων υλικών.   

 

 
Δίδονται ομαδοποιημένες οι κυριότερες εργασίες που πιθανώς να προκύψουν 

ανά είδος επισκευής οι οποίες είναι ενδεικτικές. 
 

1 Επισκευή ή αντικατάσταση κινητήρα και συστήματος ψύξης αυτού σε πετρε-
λαιοκίνητο όχημα ή μηχάνημα έργου.  

1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 

2 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 

3 Εφαρμογή κουζινέτων 

4 Πλάνισμα καπακιού 

5 Πλάνισμα κορμού κινητήρα 
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6 Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πίρων 

7 Αντικατάσταση χιτωνίων 

8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρων και εφαρμογή  

9 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων  

10 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 

11 Φλάντζες τσιμούχες 

12 Ελατήρια 

13 Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 

14 Ρύθμιση βαλβίδων 

15 Ελατήρια 

16 Επισκευή αεροσυμπιεστή 

17 Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 

18 Αλλαγή αντλίας νερού 

19 Επισκευή αντλίας νερού 

20 Αποσυναρμολόγηση -συναρμολόγηση, βαφή κινητήρα 

21 Αλλαγή ψυγείου μηχανής 

22 Αλλαγή ψυγείου κλιματιστικού 

23 Αλλαγή ψυγείου καλοριφέρ 

24 Αλλαγή κομπρεσέρ κλιματιστικού 

25 Αλλαγή κολάρου ψυγείου 

 
 
 

2 Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης στοιχείων συστήματος μετάδοσης κί-
νησης  

1 Αλλαγή φουρκέτες 

2 Αλλαγή συγχρόνιζε 

3 Αλλαγή ρουλεμάν 

4 Αλλαγή γραναζιών 

5 Επισκευή αργό γρήγορο 

6 Φλάντζες-τσιμούχες 

7 Πρωτεύων άξονας κομπλέ 

8 Δευτερεύων άξονας κομπλέ 

9 Σταυροί ταχυτήτων 

10 Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 

11 Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 

12 Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 

13 Ζεύγη φερμουίτ 
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14 Επισκευή δίσκου 

15 Επισκευή πλατώ 

16 Αλλαγή φυσούνας 

17 Επισκευή-αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν 

18 Επισκευή-αντικατάσταση μειωτήρων - ημιαξονίων 

19 Φλάντζες-τσιμούχες 

 
 
 

3 Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης στοιχείων συστήματος διεύθυνσης σε 
πετρελαιοκίνητο όχημα ή μηχάνημα έργου.  

 

1 Ακραξόνιο  

2 Πειρός ακραξονίου  

3 Ρουλεμάν πειρών ακραξονίων  

4 Ρουλεμάν μουαγιέ  

5 Τσιμούχες μουαγιέ  

6 Ροδέλες  

7 Ροδέλες μεταλλικές  

8 Γλίστρες-κουζινέτα  

9 Τάπες πιροδακτυλίων  

10 Γρασσαδοράκια  

11 Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής- μεγάλης μπάρας  

12 Έλεγχος- επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης  

13 Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού  

14 Έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως  
 
 

 4 Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης στοιχείων συστήματος πέδησης σε 
πετρελαιοκίνητο όχημα ή μηχάνημα έργου, ή εργασίες σε μέρη του συστήμα-
τος πέδησης.  

 1 Έλεγχος δικτύου αέρος 

 2 Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 

 3 Έλεγχος-αλλαγή φυσούνες τροχών 

 4 Έλεγχος-αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 

 5 Έλεγχος - τορνίρισμα ταμπούρων 

 6 Έλεγχος-αλλαγή σιαγόνων φερμουίτ 

 7 Λίπανση-αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών- μουαγιέ 
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 8 Τσιμούχες-δακτυλίδια 

 
 
 
 

5 Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης στοιχείων ανάρτησης σε πετρελαιοκί-
νητο όχημα ή μηχάνημα έργου 

1 Αλλαγή αμορτισέρ 

2 Αλλαγή – επισκευή σούστες 

3 Αλλαγή μπρακέτα 

4 Αλλαγή σινεμπλόκ 

5 Αλλαγή κόντρες κλπ 

 
 

6 Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης εξάτμισης σε πετρελαιοκίνητο όχημα 
ή μηχάνημα έργου.  

1 Αλλαγή πολλαπλής εξάτμισης 

2 Αλλαγή μεσαίο καζανάκι εξάτμισης 

3 Αλλαγή τελικού εξάτμισης 

 
 

7 Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης ηλεκτρικών μερών σε πετρελαιοκίνη-
το όχημα ή μηχάνημα έργου.   

1 Γενική επισκευή μίζας 

2 Αλλαγή μίζας 

3 Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό - αυτομάτου 

4 Έλεγχος και επισκευή δυναμό 

5 Αλλαγή δυναμό  

6 Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 

7 Αλλαγή φαναριών 

8 Αντικατάσταση φανών 

9 Έλεγχος και επισκευή φάρων 

10 Έλεγχος και επισκευή μοτέρ και μπράτσων υαλοκαθαριστήρων 

11 Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων 

12 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων 

13 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών 
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14 Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και αιρκοντίσιον 

15 Αντικατάσταση λαμπτήρων 

16 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης 

17 Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας 

18 Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν) 

 
 
 

9 Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης ή τοποθέτησης ταχογράφων, ενδεικ-
τικών οργάνων πετρελαιοκίνητου οχήματος ή μηχανήματος έργου, ραδιο-
συστήματος και συστημάτων εποπτείας (κάμερες, οθόνες απορριμματοφό-
ρων κτλ) ή εργασίες στα παραπάνω.  

1 Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου 

2 Βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου 

3 Επισκευή ψηφιακού ταχογράφου 

4 Επισκευή χιλιομετρητή 

5 Αντικατάσταση μπαταρίας VDO 

 
 

10 Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης στοιχείων τροφοδοσίας καυσίμου σε 
πετρελαιοκίνητο όχημα ή μηχάνημα έργου.   

1 Συντήρηση – επισκευή αντλιών μπεκ 

2 Έλεγχος καυσαερίων 

3 Έλεγχος τροφοδοσίας 

4 Επισκευή αντλίας πετρελαίου 

5 Εξαγωγή – επισκευή μπεκ 

6 Αλλαγή ρεγουλάτορα 

7 Έλεγχος ρεγουλάτορα 

8 Αλλαγή βοηθητικής αντλίας πιέσεως 

9 Αλλαγή ρύθμισης 

10 Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβουάρ 

 
              
 
 

12 Εργασίες επισκευής – συντήρησης καμπίνας οχήματος σε πετρελαιοκίνητο 
όχημα ή μηχάνημα έργου ή βενζινοκίνητο όχημα.  

1 Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 

2 Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 

3 Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης 

4 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 
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5 Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους καμπίνας 

6 Αντικατάσταση πατώματος καμπίνας 

7 Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί 

8 Επισκευή καθισμάτων 

9 Αντικατάσταση καθισμάτων 

10 Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος  

11 Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα 

12 Αντικατάσταση υπόλοιπων υαλοπινάκων 

13 Επισκευή αρθρώσεων θυρών 

14 Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων 

15 Αντικατάσταση μηχανισμού ανύψωσης θυρών 

16 Τσιμούχες - στεγανοποίηση 

 
 

13 Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανικών μερών, ηλεκτρικών μερών 
και συστήματος ψύξης μηχανής σε βενζινοκίνητο όχημα. 

1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 

2 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 

3 Εφαρμογή κουζινέτων 

4 Πλάνισμα καπακιού 

5 Πλάνισμα κορμού κινητήρα 

6 Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων 

7 Αντικατάσταση χιτωνίων 

8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρων και εφαρμογή  

9 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων  

10 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 

11 Φλάντζες τσιμούχες 

12 Αλλαγή ελατηρίων 

13 Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 

14 Ρύθμιση βαλβίδων 

15 Αλλαγή αντλίας νερού 

16 Επισκευή αντλίας νερού 

17 Αποσυναρμολόγηση -συναρμολόγηση, βαφή κινητήρα 

18 Αλλαγή ψυγείου μηχανής 

19 Αλλαγή ψυγείου κλιματιστικού 

20 Αλλαγή ψυγείου καλοριφέρ 

21 Αλλαγή κομπρεσέρ κλιματιστικού 

22 Αλλαγή κολάρου ψυγείου 
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23 Αλλαγή φουρκέτες 

24 Αλλαγή συγχρόνιζε 

25 Αλλαγή ρουλεμάν 

26 Αλλαγή γραναζιών 

27 Πρωτεύων άξονας κομπλέ 

28 Δευτερεύων άξονας κομπλέ 

29 Σταυροί ταχυτήτων 

30 Σταθερά ταχυτήτων 

31 Επισκευή τρόμπας συμπλέκτη 

32 Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 

33 Ζεύγη φερμουίτ 

34 Επισκευή δίσκου 

35 Επισκευή πλατώ 

36 Επισκευή-αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν 

37 Επισκευή-αντικατάσταση μειωτήρων - ημιαξονίων 

38 Ακραξόνιο 

39 Ρουλεμάν μουαγιέ 

40 Τσιμούχες μουαγιέ 

41 Ροδέλες 

42 Ροδέλες μεταλλικές 

43 Αλλαγή ακρόμπαρα  

44 Έλεγχος- επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης 

45 Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 

46 Έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 

47 Έλεγχος-αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 

48 Έλεγχος - τορνίρισμα ταμπούρων 

49 Έλεγχος-αλλαγή σιαγόνων φερμουίτ 

50 Λίπανση-αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών- μουαγιέ 

51 Δακτυλίδια 

52 Αλλαγή αμορτισέρ 

53 Αλλαγή – επισκευή σούστες 

54 Αλλαγή μπρακέτα 

55 Αλλαγή σινεμπλόκ 

56 Αλλαγή κόντρες κλπ 

57 Αλλαγή πολλαπλής εξάτμισης 

58 Αλλαγή μεσαίο καζανάκι εξάτμισης 

59 Αλλαγή τελικού εξάτμισης 

60 Γενική επισκευή μίζας 
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61 Αλλαγή μίζας 

62 Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό - αυτομάτου 

63 Έλεγχος και επισκευή δυναμό 

64 Αλλαγή δυναμό  

65 Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 

66 Αλλαγή φαναριών 

67 Αντικατάσταση φανών 

68 Έλεγχος , επισκευή και επανατοποθέτηση φάρων 

69 Έλεγχος, επισκευή και επανατοποθέτηση μοτέρ και μπράτσων υαλοκαθαρισ-
τήρων 

70 Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων 

71 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων 

72 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών 

73 Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και αιρκοντίσιον 

74 Αντικατάσταση λαμπτήρων 

75 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης 

76 Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας 

77 Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν) 

78 Επισκευή χιλιομετρητή 

79 Συντήρηση – επισκευή αντλιών μπεκ 

80 Έλεγχος καυσαερίων 

81 Έλεγχος τροφοδοσίας 

82 Επισκευή αντλίας βενζίνης 

83 Αλλαγή ρεγουλάτορα 

84 Έλεγχος ρεγουλάτορα 

85 Αλλαγή βοηθητικής αντλίας πιέσεως 

86 Αλλαγή ρύθμισης 

87 Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβουάρ 

 
 

14 Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανικών μερών σε υπερκατασκευή 
απορριμματοφόρου 

1 Αντικατάσταση άκρου εμβόλου ανύψωσης 

2 Αντικατάσταση άκρου εμβόλου μαχαιριού 

3 Αντικατάσταση ανυψωτικού μηχανισμού (πλήρης) 

4 Αντικατάσταση άξονα ανυψωτικού μηχανισμού  

5 Αντικατάσταση γάντζου ασφάλισης πόρτας 

6 Αντικατάσταση γραναζιού μοτέρ καδένας 

7 Αντικατάσταση διακόπτη κινδύνου 
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8 Αντικατάσταση ελαστικού πόρτας 

9 Αντικατάσταση επάνω ράουλου τυμπάνου 

10 Αντικατάσταση κάτω ράουλου τυμπάνου 

11 Αντικατάσταση καδένας 

12 Αντικατάσταση κοχυλιού 

13 Αντικατάσταση πείρων φορείου 

14 Αντικατάσταση πίσω λασπωτήρα 

15 Αντικατάσταση ρουλεμάν βάσης αντλίας πρέσας 

16 Αντικατάσταση ρουλεμάν ράουλου 

17 Αντικατάσταση σκάφης μύλου 

18 Αντικατάσταση σκάφης πρέσας 

19 Αντικατάσταση στεγανών άνω εμβόλου ανυψωτικού 

20 Αντικατάσταση στεγανών εμβόλου γάντζου 

21 Αντικατάσταση στεγανών υδραυλικού κινητήρα 

22 Αντικατάσταση στεγανών χειριστηρίου φόρτωσης εκφόρτωσης κάδου 

23 Αντικατάσταση σωλήνα παροχής υδραυλικού λαδιού 

24 Αντικατάσταση υδραυλικής αντλίας 

25 Αντικατάσταση χειριστηρίου ανύψωσης κάδου 

26 Αποσυναρμολόγηση δοχείου λαδιού, επισκευή και επανατοποθέτηση 

27 Αποσύνδεση, επανασύνδεση καδένας και επισκευή της 

28 Επισκευές ενισχύσεις μεταλλικών στοιχείων υπερκατασκευών (ανά κιλό σιδή-
ρου) 

29 Επισκευή διαρροών εμβόλου ασφάλισης πόρτας 

30 Επισκευή διαρροών εμβόλου γάντζου 

31 Επισκευή κόμπλερ αντλίας πρέσας 

32 Μάζεμα τζόγων αλυσίδας τυμπάνου 

 
 
 

15 Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανικών μερών σε υπερκατασκευή 
πλυντηρίου κάδων ή πυροσβεστικού ή υδροφόρας  

1 Επισκευή αντλίας 

2 Αντικατάσταση κυλίνδρου αέρος συστήματος εξωτερικής πλύσης 

3 Αντικατάσταση χειριστηρίου για τις λειτουργίες του θαλάμου πλύσης 

4 Επισκευή προγράμματος λειτουργιών συστήματος πλύσης 

5 Επισκευή ανυψωτικού μηχανισμού 

6 Επισκευή κεφαλής πλύσης 

7 Αντικατάσταση πόρτας θαλάμου πλύσης 

8 Αντικατάσταση βαλβίδων νερού 
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9 Αντικατάσταση κουζινέτων αιώρας 

10 Αντικατάσταση ασφαλιστικού πιέσεως νερού 

11 Αντικατάσταση βαλβίδας πηνίου χειριστηρίου μοτέρ αντλίας υψηλής πίεσης 

12 Αντικατάσταση λάστιχου στεγανοποίησης καταπακτής 

13 Αντικατάσταση ρυθμιστικών βαλβίδων ανυψωτικού και πόρτας πλυντηρίου 

14 Αντικατάσταση φίλτρων υδραυλικού 

15 Επισκευή αντλίας υψηλής πιέσεως 

16 Αφαίρεση συστήματος ανύψωσης κεφαλής πλύσης 

17 Επισκευή συστήματος ανύψωσης κεφαλής πλύσης 

18 Τοποθέτηση συστήματος ανύψωσης κεφαλής πλύσης 

19 Αντικατάσταση λέβητα 

20 Ρύθμιση καυστήρα 

 
 
 

16 Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανικών μερών σε υπερκατασκευή 
σαρώθρου τύπου JOHNSTON 

 

1 Αλλαγή κεντρικής σκούπας και ρύθμισης αυτής. 

2 Αλλαγή πλαϊνής σκούπας και ρύθμισης αυτής. 

3 Επισκευή του υδραυλικού μετατροπέα του σαρώθρου. 

4 Επισκευή πολλαπλασιαστή στροφών συστήματος μετάδοσης κίνησης τουρ-
μπίνας. 

5 Αντικατάσταση συρματόσκοινου πλαϊνής σκούπας. 

6 Εξαγωγή-επισκευή-επανατοποθέτηση κυλίνδρου κεντρικής σκούπας 

7 Εξαγωγή-επισκευή-επανατοποθέτηση κυλίνδρου πλάγιας σκούπας. 

8 Αντικατάσταση ψυγείου συστήματος ψύξεως βοηθητικού κινητήρα. 

9 Εξαγωγή- επισκευή-επανατοποθέτηση αντλίας ύδατος συστήματος ψεκασ-
μού. 

10 Αντικατάσταση αντλίας υδραυλικού συστήματος σάρωσης. 

11 Εξαγωγή-επισκευή-επανατοποθέτηση υδραυλικού κινητήρα πλάγιας σκούπας.  

12 Εξαγωγή-επισκευή-επανατοποθέτηση υδραυλικού κινητήρα κεντρικής σκού-
πας. 

13 Αντικατάσταση πλάγιου σωλήνα αναρρόφησης χοάνης. 
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14 Εξαγωγή-επισκευή-αντικατάσταση αντλίας υψηλής πιέσεως ύδατος. 

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

16 Αντικατάσταση ελαστικού, τροχού χοάνης. 

17 Αντικατάσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας υδραυλικού συστήματος 

18 Αντικατάσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας συστήματος αέρος. 

19 Αντικατάσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας συστήματος ψεκασμού ύδατος. 

20 Αντικατάσταση διακόπτη ηλεκτρικού συστήματος. 

21 Αντικατάσταση παρεμβύσματος πόρτας κάδου. 

22 Αντικατάσταση παρεμβύσματος χώρου κινητήρα. 

23 Αντικατάσταση παρεμβύσματος τουρμπίνας. 

24 Εξαγωγή-επισκευή-επανατοποθέτηση μπλοκ ηλεκτροβαλβίδων υδραυλικού 
συστήματος. 

25 Αντικατάσταση μεταλλικού αεραγωγού κάδου απορριμμάτων. 

26 Αντικατάσταση προφυλακτήρων πρόσκρουσης στο εσωτερικό του κάδου 
απορριμμάτων. 

27 Εξαγωγή- επισκευή-επανατοποθέτηση συστήματος φίλτρων ψεκασμού ύδα-
τος. 

28 Αντικατάσταση ελαστικής κουρτίνας συστήματος σάρωσης. 

29 Αντικατάσταση άξονα κεντρικής σκούπας. 

30 Αντικατάσταση άξονα και κλαπέτου κάδου απορριμμάτων. 

31 Εξαγωγή- επισκευή-επανατοποθέτηση πόρτας κάδου απορριμμάτων και ρύθ-
μιση αυτής. 

32 Εξαγωγή- επισκευή-επανατοποθέτηση κεντρικού συστήματος σάρωσης και 
ευθυγράμμιση αυτού. 

33 Εξαγωγή-επισκευή-επανατοποθέτηση κελύφους τουρμπίνας αναρρόφησης. 

34 Επισκευή κάδου απορριμμάτων με αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων 
αυτού. 

35 Εξαγωγή- επισκευή-επανατοποθέτηση πλαϊνού συστήματος σάρωσης και ευ-
θυγράμμισης αυτού. 

36 Αντικατάσταση συστήματος χοάνης αναρρόφησης. 

37 Εξαγωγή- επισκευή-επανατοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου συστήματος 
ανατροπής κάδου. 
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38 Εξαγωγή- επισκευή-επανατοποθέτηση υδραυλικού χειριστηρίου ανατροπής 
κάδου. 

 
 
 
 

17 Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανικών μερών σε υπερκατασκευή 
γερανοφόρου – καλαθοφόρου 

1 Απλό σέρβις ανυψωτικού (βάση – κορμού - βραχίονα) 

2 Επισκευή καλαθιού 

3 Επισκευή συστήματος ασφάλισης 

4 Επισκευή βαρούλκου 

5 Επισκευή τροχαλίας 

6 Επισκευή ραούλου 

7 Αντικατάσταση μαρκουτσιού 

8 Έλεγχος χειριστηρίων 

9 Έλεγχος βαλβίδων 

10 Αλλαγή βαλβίδων 

11 Επισκευή τερματικών περιστροφής 

12 Εγκατάσταση ασύρματου χειριστηρίου καλαθιού 

 
 

18 Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης μηχανικών μερών σε υπερκατασκευή 
ανατρεπόμενης ή μη κιβωτάμαξας 

1 Αντικατάσταση άκρου εμβόλου πόρτας 

2 Αντικατάσταση στεγανών μπουκάλας ανατροπής καρότσας 

3 Εγκατάσταση μουσαμά ανατρεπόμενης καρότσας 

4 Αντικατάσταση μουσαμά ανατρεπόμενης καρότσας 

 
 
Οι προαναφερόμενες βασικές ομάδες επισκευών δεν αποκλείουν την ανάγκη 

και άλλου είδους επισκευής η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί κατά την εκπόνηση 
της μελέτης. 

Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω, αλλά μπορεί να 
προκύψουν θα τιμολογούνται με την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο  α-
νάδοχος της αντίστοιχης ομάδας εργασιών. 
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      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
 
Για την προμήθεια ελαστικών ιχύουν τα εξής: 
 

 

Αναλυτικός Προϋπολογισμός 
 

Α/Α 

Ελαστικό 
εμπρόσθιου 
& οπίσθιου 

τροχού 

Αρ.  
Τιμ/γίου 

Διαστάσεις 
Ποσότητα 
(τεμάχιο) 

Τιμή  
μονάδος 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

33.1 
Εμπροσθ. & 

οπίσθ. 
33.6 10.5-20 1 400,00 400,00 

33.2 
Εμπροσθ. & 

οπίσθ 
33.7 10.00-20 1 400,00 400,00 

33.3 
Εμπροσθ. & 

οπισθ. 
33.3 10.00R-20 1 430,00 430,00 

33.4 
Εμπροσθ. & 

οπισθ. 
33.1 10R-16,5 2 220,00 440,00 

33.5 
Εμπροσθ. & 

οπισθ. 
33.2 10R-17,5 4 335,00 1.340,00 

33.6 
Εμπροσθ. & 

οπισθ. 
33.4 10R-22,5 2 390,00 780,00 

33.7 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.10 11R-22,5 2 430,00 860,00 

33.9 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.11 12R-22,5 4 440,00 1.760,00 

33.10 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.14 

130/80-
17M/C 

1 180,00 180,00 

33.11 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.13 13R-22,5 2 490,00 980,00 

33.13 Οπισθ 33.16 16,9-14-28 3 800,00 2.400,00 

33.14 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.17 165-70R-13 4 65,00 260,00 

33.15 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.18 175-65R-14 2 80,00 160,00 

33.16 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.19 175-70-R14 1 90,00 90,00 
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33.17 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.21 185-65R-14 4 80,00 320,00 

33.18 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.8 185-65R-15 4 75,00 300,00 

33.19 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.41 185-75-14 2 85,00 170,00 

33.20 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.22 185-75R-16 1 135,00 135,00 

33.21 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.23 185R-14 1 90,00 90,00 

33.22 Οπισθ 33.20 18-7.00-8 5 50,00 250,00 

33.23 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.24 195R-14 2 120,00 240,00 

33.24 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.25 195R-15C 1 125,00 125,00 

33.25 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.26 205-60R-16 1 120,00 120,00 

33.26 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.27 205-80R-16 2 115,00 230,00 

33.27 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.28 215-75R-16 2 135,00 270,00 

33.28 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.29 

215-75R-
17,5 

4 245,00 980,00 

33.29 Εμπροσθ. 33.30 220-60-12 2 55,00 110,00 

33.30 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.31 225-45R-17 1 150,00 150,00 

33.31 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.40 

225-75R-
17,5 

2 260,00 520,00 

33.32 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.32 235-75-15 2 150,00 300,00  

33.33 Εμπροσθ. 33.33 
245-70R-

19,5 
1 310,00 310,00 

33.34 Εμπροσθ. 33.5 
275-70R-

22,5 
2 400,00 800,00 

33.35 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.34 

285-70R-
19,5 

2 380,00 760,00 

33.36 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.35 

295-80R-
22,5 

6 450,00 2.700,00 

33.37 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.37 

315-70R-
22,5 

6 500,00 3.000,00 
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33.38 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.38 

315-80R-
22,5 

8 480,00 3.840,00 

33.39 Οπισθ 33.9 
385-55R-

22,5 
2 600,00 1.200,00 

33.40 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.36 3-50-10 4 40,00 160,00 

33.41 
Εμπροσθ. & 

οπισθ 
33.39 5*4-6 1 35,00 35,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  28.000,00 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Οι τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνουν την προμήθεια και την τοποθέτηση των 
ελαστικών (επισώτρων) καθώς και των απαραίτητων αεροθαλάμων (σαμπρελών) 
στα οχήματα του Δήμου. Επίσης περιλαμβάνουν κάθε δαπάνη που απαιτείται, η 
οποία αν και δεν αναφέρεται ρητά είναι όμως απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της 
προμήθειας. 

Στους παρακάτω όρους δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.. 
Η τιμή κάθε είδους είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από διάφορα μεγέθη. 
 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.1 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων 10–16,5, κατάλληλο για φορτωτή - εκσκαφέα με 
μικτό βάρος 7,5tn, θα διατεθούν έως 220,00 €  (διακόσια είκοσι ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.2 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων 10 R –17,5,   κατάλληλο για φορτηγό ανοικτό, με 
ανυψωτικό μηχανισμό, γερανός με μικτό βάρος 11tn, θα διατεθούν έως 335 €  
(τριακόσια τριάντα πέντε ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.4 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων 10 R –22,5, με πέλμα τύπου LS 97 για όλες τις 
θέσεις, κατάλληλο για μηχάνημα έργου, σάρωθρο με μικτό βάρος 13 tn, θα δια-
τεθούν έως 390 €  (τριακόσια ενενήντα  ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.5 
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 275-70R-22,5 με πέλμα τύπου MC 85 για όλες τις 
θέσεις, κατάλληλο για εμπρόσθιο ελαστικό Λεωφορείο μάρκας SOLARIS και 
μικτού βάρους 14.500 , θα διατεθούν έως 400 € (τετρακόσια εννέα ευρώ). 

ΑΡΘΡΟΝ 33.6 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων 10,5 - 20 , κατάλληλο για μηχάνημα έργου, φορ-
τωτής – εκσκαφέας με μικτό βάρος 7,5 tn, θα διατεθούν έως 390 €  (τριακόσια 
ενενήντα ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.7 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων  10.00 – 20, κατάλληλο για φορτηγό απορριμμα-
τοφόρο, με μικτό βάρος 16 tn, θα διατεθούν έως 400 €  (τετρακόσια ευρώ). 
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ΑΡΘΡΟΝ 33.8 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων 185-65R-15 με πέλμα τύπου CINTURATO P4 για 
όλες τις θέσεις, κατάλληλο για ημιφορτηγό ανοιχτό με μικτό βάρος 1900 κιλών, 
θα διατεθούν έως 75 € ( εβδομήντα πέντε ευρώ) 

 
ΑΡΘΡΟΝ 33.9 
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 385-55R-22,5 με πέλμα τύπου FH 88 Amaranto 
για όλες τις θέσεις κατάλληλο για τους οπίσθιους τροχούς του Λεωφορείου 
μάρκας SOLARIS και μικτού βάρους 14.500 κιλά, θα διατεθούν έως 600 € (εξα-
κόσια ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.10 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων 11R–22,5, με πέλμα τύπου FR 25 για όλες τις θέ-
σεις κατάλληλο για φορτηγό απορριμματοφόρο, με μικτό βάρος 17tn, θα διατε-
θούν έως 430 €  (τετρακόσια τριάντα ευρώ ). 

 
ΑΡΘΡΟΝ 33.11 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων 12R – 22,5, με πέλμα τύπου FG 85 για όλες τις 
θέσεις και όλους τους τύπους εδάφους κατάλληλο για φορτηγό τριαξονικό, με 
μικτό βάρος 26tn, θα διατεθούν έως 440 €  (τετρακόσια σαράντα ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.13 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων  13R –22,5 , με πέλμα τύπου AP 05 για όλες τις 
θέσεις κατάλληλο για φορτηγό ανοικτό ανατρεπόμενο, με μικτό βάρος 16tn, θα 
διατεθούν έως 490 €  (τετρακόσια ενενήντα ευρώ). 

 
ΑΡΘΡΟΝ 33.14 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων 130 – 80 – 17Μ/c 65P, κατάλληλο για δίκυκλο θα 
διατεθούν έως 180 €  (εκατόν ογδόντα ευρώ). 

 
ΑΡΘΡΟΝ 33.15 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων 16,5 – 85 – 28, κατάλληλο για φορτωτή εκσκαφέ-
α, με μικτό βάρος 7,8tn, θα διατεθούν έως 900 €  (εννιακόσια ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.16 
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 16,9 – 14 - 28, κατάλληλο για φορτωτή εκσκαφέα, 
με μικτό βάρος 7,5tn, θα διατεθούν έως 800 € (οκτακόσια ευρώ). 

 
 

ΑΡΘΡΟΝ 33.17 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων 165-70R-13, με πέλμα τύπου CINTURATO P4 για 
όλες τις χρήσεις κατάλληλο για ημιφορτηγό ανοικτό με μικτό βάρος 1510 κι-
λών, θα διατεθούν έως 65 €  (εξήντα πέντε ευρώ ). 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.18 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων 175 – 65R – 14, με πέλμα τύπου CINTURATO P4 
για όλες τις χρήσεις κατάλληλο για επιβατηγό, θα διατεθούν έως 80 €  ( ογδόν-
τα ευρώ). 

 
ΑΡΘΡΟΝ 33.19 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων 175 – 70 – R14 , κατάλληλο για επιβατηγό, θα δι-
ατεθούν έως 90 €  ( ενενήντα ευρώ ). 
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ΑΡΘΡΟΝ 33.20 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων 18*7.00 – 8, κατάλληλο για σάρωθρο μικρό  τρο-
χοφόρο, θα διατεθούν έως 50 €  (πενήντα ευρώ). 

 
ΑΡΘΡΟΝ 33.21 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων 185 – 65 – R14 κατάλληλο επιβατηγό, θα διατε-
θούν έως 80 €  ( ογδόντα  ευρώ ). 

 
ΑΡΘΡΟΝ 33.22 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων 185 – 75 – R16, κατάλληλο για φορτηγό βραχυο-
νοφόρο, με μικτό βάρος 4,2tn, θα διατεθούν έως 135 €  (εκατόν τριάντα πέντε 
ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.23 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων  185 – R14 , κατάλληλο για φορτηγό κλειστό, με 
μικτό βάρος 2.390 κιλών, θα διατεθούν έως 90 €  (ενενήντα ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.24 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων  195 – R14, κατάλληλο για φορτηγό ανοικτό ή 
κλειστό μη ανατρεπόμενο, με μικτό βάρος 2.800 κιλών, θα διατεθούν έως 120 €  
( εκατόν είκοσι ευρώ ). 

 

ΑΡΘΡΟΝ 33.25 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων 195 – R15, κατάλληλο για φορτηγό ανοικτό μη 
ανατρεπόμενο, με μικτό βάρος 2.570 κιλών, θα διατεθούν έως 125 €  (εκατόν 
είκοσι πέντε ευρώ).  

 

ΑΡΘΡΟΝ 33.26 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων  205-60R-16, κατάλληλο για επιβατηγό μάρκας 
SUZUKI SX4 με μικτό βάρος 1700 κιλών, θα διατεθούν έως 120 € (εκατόν είκοσι 
ευρώ). 

 
ΑΡΘΡΟΝ 33.27 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων  205 – 80 – R16, κατάλληλο για φορτηγό μη α-
νατρεπόμενο ανοικτό , με μικτό βάρος 2.720 κιλών, θα διατεθούν έως 115 €  
(εκατόν δέκα πέντε ευρώ ). 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.28 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων  215 – 75 – R16, κατάλληλο για φορτηγό ανατρε-
πόμενο , με μικτό βάρος 6,5tn, θα διατεθούν έως 135 €  (εκατόν τριάντα πέντε 
ευρώ ). 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.29 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων  215 – 75 – R17,5, κατάλληλο για φορτηγό ανοικ-
τό ανατρεπόμενο, με μικτό βάρος 8,5tn, θα διατεθούν έως 245 €  (διακόσια σα-
ράντα πέντε ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.30 
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Για ένα ελαστικό διαστάσεων 220 – 60 – 12, κατάλληλο για τροχοφόρο σάρωθ-
ρο, θα διατεθούν έως 55 €  (πενήντα πέντε ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.31 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων  225 – 45 – R17, κατάλληλο για επιβατηγό, θα δι-
ατεθούν έως 150 €  (εκατόν πενήντα ευρώ ). 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.32 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων 235 – 75 – R15, κατάλληλο για πυροσβεστικό, θα 
διατεθούν έως 150 €  (εκατόν πενήντα ευρώ ). 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.33 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων 245 – 70 – R19,5, κατάλληλο για λεωφορείο κλε-
ιστό αστικό, με μικτό βάρος 10tn, θα διατεθούν έως 310 €  (τριακόσια δέκα ευ-
ρώ). 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.34 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων 285 – 70 – R19,5, κατάλληλο για φορτηγά απορ-
ριμματοφόρα, με μικτό βάρος 16tn, θα διατεθούν έως 380 €  (τριακόσια ογδόν-
τα ευρώ). 

 

ΑΡΘΡΟΝ 33.35 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων 295 – 80 – R22,5, κατάλληλο για φορτηγά απορ-
ριμματοφόρα, με μικτό βάρος 18,5tn, θα διατεθούν έως 450 €  ( τετρακόσια πε-
νήντα  ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.36 

Για ένα ελαστικό διαστάσεων 3 – 50 - 10, κατάλληλο για δίκυκλα, θα διατεθούν 
έως 40 €  (σαράντα ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.37 
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 315 – 70 – R22,5, κατάλληλο για μηχάνημα έργο-
υ, καδοπλυντήριο, με μικτό βάρος 10tn, θα διατεθούν έως 500 €  (πεντακόσια 
ευρώ). 
 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.38 
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 315 – 80 – R22,5, κατάλληλο για φορτηγά απορ-
ριμματοφόρα με μικτό βάρος 26tn, θα διατεθούν έως 480 €  (τετρακόσια ογδόν-
τα ευρώ ). 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.39 
Για ένα ελαστικό διαστάσεων 5 * 4 - 6, κατάλληλο για δίκυκλα, θα διατεθούν 
έως 35 €  (τριάντα πέντε ευρώ). 
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.40 
Για ένα ελαστικό επίσωτρο διαστάσεων 225 – 75R – 17,5 κατάλληλο για πολυ-
μηχάνημα εκχιονιστικό μάρκας AUSA τύπου Μ 300 Η με βάρος λειτουργίας 3tn, 
θα διατεθούν έως 260 € (διακόσια εξήντα ευρώ).   
 
ΑΡΘΡΟΝ 33.41 
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Για ένα ελαστικό διαστάσεων 185 – 75 – 14, κατάλληλο για ημιφορτηγό, θα δια-
τεθούν έως 85 €  (ογδόντα πέντε ευρώ ). 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) 
 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
 
Για την επισκευή ελαστικών ισχύουν τα εξής: 

 
 
 

 Επισκευή ελαστικού Τιμή μονάδος 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 Επισκευή ελαστικού μοτοσυκλέτας και Ι.Χ. Επιβατη-
γού  

15€ 

2 Επισκευή ελαστικού ημιφορτηγού 18€ 

3 Επισκευή ελαστικού φορτηγού – απορριμματοφόρου 
– γερανοφόρου - καλαθοφόρου – λεωφορείου – σα-
ρώθρου – πλυντηρίου κάδων – αλατιέρας και έμ-
προσθεν ελαστικά φορτωτή 

25€ 

4 Επισκευή πίσω ελαστικού φορτωτή  35€ 

 
 
 
 
 

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  30 / 9 / 2015 
 

O 
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓ. ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  30 / 9 / 2015 
 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
Προϊσταμένη Τμήματος Μηχανολογικού 

 
 
 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 
Άρθρο 1ον 

Αντικείμενο Συγγραφής 

Η παρούσα συγγραφή αφορά σε δαπάνες που θα καταβληθούν σε εργασίες συντή-
ρησης και επισκευής των οχημάτων (μεταφορικών μέσων και αυτοκινούμενων μηχα-
νημάτων) του Δήμου, καθώς και δαπάνες για την αγορά ανταλλακτικών και αναλωσί-
μων υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, για επιδιόρθωση βλαβών στα οχήματα, 
από το Δημοτικό συνεργείο, για βλάβες που αυτό μπορεί να αντιμετωπίσει καθώς και 
για την προμήθεια ελαστικών για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων. 

 
Άρθρο 2ον 

Ισχύουσες: διατάξεις 

Η εκτέλεση των περιγραφόμενων εργασιών και προμηθειών διέπεται από τις διατάξε-
ις:  
1. Του Ν. 2286/95 "Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων". 
 2. Της ΥΑ 11389/93 "Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ)".  
3. Του Ν. 3463/8-6-2006 "∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας" και την εγκύκλιο 2 (Αρ. 
Πρωτ. 2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 
 4. Του Ν. 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 
διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης" (Φ.Ε.Κ. 87Α ).  
5. Του Ν. 3861/2010 "Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο δι-
αδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις". 
 6. Της εγκυκλίου 11 (Αρ. Πρωτ. 27754/28-6-2010) του Υπ. Εσωτερικών "Αποδοχή 
της αρ. 204/2010 γνωµοδότησης του ∆ τµήµατος του Ν.Σ.Κ. – ∆απάνες 
δηµοσιεύσεων διαγωνισµών ∆ηµοσίων συµβάσεων Ο.Τ.Α. Α βαθµού". 

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  

 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ  2015 
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 7. Της υπ αριθµ. Π1/3306/12-11-2010 απόφασης του Υπ. Οικονοµίας – Ανταγωνισ-
τικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12-11-2010), µε την οποία εξαιρούνται από την 
ένταξη στο ενιαίο πρόγραµµα προµηθειών (Ε.Π.Π.), οι προµήθειες ειδών των οποίων 
η δαπάνη κατά κωδικό είδους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 60.000,00 Ευρώ 
προ Φ.Π.Α.  
8. Της ΚΥΑ 111/2380/18-12-2012 (Φ.Ε.Κ. 3400/20-12-2012 τεύχος Β), µε την οποία 
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του κεντρικού ηλεκτρονι-
κού µητρώου ∆ηµοσίων συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότη-
τας – Υποδοµών – Μεταφορών και ∆ικτύων. 
 9. Ο Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/Α/29-5-2013) "Εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων συµβάσεων και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγ-
ραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α/7-4- 2014).  
10. Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (Φ.Ε.Κ. 2677/Β/21-10-2013) "Τεχνικές λεπτοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 
11. Η µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (Α.∆.Α. ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5), εγκύκλιος µε θέµα 
"Ενηµέρωση για το Εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)".  
12. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυ-
ξης της ελληνικής οικονοµίας και άλλες διατάξεις» 
13.Το Π.Δ 28/80 Τεύχος Α/11-ΟΤΑ''Μελέτες ,έργα,προμήθειες'' & άρθρο 41 
''τροποποιήσεις προϋπολογισμού και παρατάσεις προθεσμίας''. 

 

 
Άρθρο 3ον 

Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η διακήρυξη της δημοπρασίας. 
β) Το τιμολόγιο.  
γ) Η προσφορά του αναδόχου.  
δ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης. 
ε) Η τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  
στ) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.  
ζ) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων και  
η) Η τεχνική έκθεση. 

 
Άρθρο 4ον 

Δικαίωμα συμμετοχής  

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1. Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

2. Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

3. Συνεταιρισμοί 

4. Ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων. 

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

 η επίσημη αντιπροσωπεία για θέματα επισκευών – συντήρησης και διακίνη-
σης ανταλλακτικών των αντιστοίχων οχημάτων – μηχανημάτων έργου ή υ-
περκατασκευών. 
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 Εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα 
οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτι-
κών των επισήμων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα. 

 Ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία 
προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών 
των επισήμων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα. 

 
Άρθρο 5ον 

Σύνταξη προσφορών 

Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν προσφορά με : 

 τον επίσημο τιμοκατάλογο των ανταλλακτικών της αντιπροσωπείας 
των οχημάτων που ανήκουν στις ομάδες εργασιών για τις οποίες κα-
ταθέτουν προσφορά και τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τις εκάστο-
τε επισκευές. 

 την χρέωση της ώρας εργασίας στο συνεργείο τους 

 την προβλεπόμενη διάρκεια εργασίας (ώρες) ανά τύπο επισκευής. 

Αναλυτικά: 

Οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού θα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή 
(σε USB flash drive ή CD) τον επίσημο τιμοκατάλογο των ανταλλακτικών της αντι-
προσωπείας των οχημάτων που ανήκουν στις ομάδες εργασιών για τις οποίες κατα-
θέτουν προσφορά και τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τις εκάστοτε επισκευές κα-
θώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνουν ότι:  

α)διαθέτουν το κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και 
συντήρησης που θα αναλάβουν να εκτελούν,  

β) ότι ο τιμοκατάλογος που καταθέτουν περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα 
αντίστοιχα οχήματα του Δήμου  και είναι γνήσια. Στον τιμοκατάλογο, δίπλα σε κάθε 
κάθε ανταλλακτικό θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός αριθμός της κατά-
σκευάστριας εταιρείας. 

γ) ότι δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την Επίβλεψη την οποία θα ορίζει 
η υπηρεσία, όποτε αυτή θεωρείται από την υπηρεσία αναγκαία, χωρίς να προηγείται 
ενημέρωση στον ανάδοχο. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου (τέρμα ο-
δού Κερασόβου τηλ. 210 5021300 – fax. 210 5029477) και σε συνεννόηση με την 
υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήματα  και τις υπερκατασκευές και να σχηματίσουν 
πλήρη εικόνα για αυτά. 

Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε ομάδα ερ-
γασιών ενδιαφέρονται. 

 
Άρθρο 6ον 

Επιλογή αναδόχων 

Η επιλογή των αναδόχων των εργασιών συντήρησης και επισκευής και προμηθειών 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών για το Δημοτικό συνεργείο θα γίνει κατόπιν 
μειοδοτικού διαγωνισμού. Θα επιλεγεί ανάδοχος ανά ομάδα εργασιών ή προμηθειών. 

 

 
Άρθρο 7ον 

Σύμβαση 
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Ο ανάδοχος της εκτέλεσης μιας ομάδας εργασιών ή της προμήθειας ανταλλακτικών, 
μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, να έλθει σε ορισμένο τόπο και 
χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, 
για την υπογραφή της συμβάσεως και να καταθέσει την, κατά το άρθρο 8 της παρο-
ύσης συγγραφής, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

 

 
Άρθρο 8ον 

Εγγυήσεις 

Η εγγύηση κατατίθεται με μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανε-
ίων ή με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεων 
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Θα είναι δε συντεταγμένη σύμφωνα 
με τον ισχύοντα, για το Δημόσιο, τρόπο. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται σε 2% επί της προϋπολογι-
σθείσας από την υπηρεσία προ ΦΠΑ δαπάνης των ομάδων του ενδεικτικού προϋπο-
λογισμού της υπ' αριθμ. 13/15 μελέτης τιμής  των ομάδων εργασιών ή προμήθειας 
στις οποίες ο υποψήφιος επιθυμεί να αναδειχθεί ανάδοχος. 

Για τον ανάδοχο μιας ομάδας εργασιών ή προμήθειας ορίζεται εγγύηση καλής εκτέ-
λεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% επί  της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της εκτέλεσης 
των εργασιών μετά την περάτωση αυτών και τη βεβαίωση για την καλή τους εκτέλεση 
από την αρμόδια επιτροπή. 

 

 
Άρθρο 9ον 

Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών και προμηθειών ανταλλακτικών 

Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών και προμηθειών ανταλλακτικών θα καθορίζεται 
από την, κατά το εδάφιο 6 της α παραγράφου της υπ΄ αριθμ. 3373/390/75 (ΦΕΚ-
349Β’) Υπουργικής Απόφασης, Επιτροπή (αρμόδια Επιτροπή). Η παραπάνω επιτ-
ροπή κατά τον καθορισμό του χρόνου εκτέλεσης μιας εργασίας, εκτός της τεχνικής 
εμπειρίας, θα λαμβάνει υπόψη και τις υποδείξεις της επίσημης αντιπροσωπείας του 
οχήματος στο οποίο θα εκτελεστούν εργασίες. 

 
Άρθρο 10ον 

Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου 

Από τη στιγμή που ο ανάδοχος μιας ομάδας εργασιών συντήρησης και επισκευής ή 
της προμήθειας ανταλλακτικών και αναλωσίμων κληθεί από την αρμόδια Επιτροπή 
για κάποια εργασία ή την προμήθεια κάποιων υλικών και υπάρξει αδικαιολόγητη υ-
πέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσής της, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος 
του ποινική ρήτρα ίση προς 100€ (εκατό ευρώ) για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Μετά 
πάροδο 10 (δέκα) ημερών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας, εντός 5 (πέντε) ημε-
ρών μπορεί ο ανάδοχος να κηρυχτεί έκπτωτος κατά τις σχετικές διατάξεις, όπως πε-
ριγράφονται και στο άρθρο 50 του Π.Δ/τος 28/80. 

 

 
Άρθρο 11ον 

Πλημμελής εκτέλεση εργασιών – ελαττωματικά υλικά 

Οι εργασίες και τα ανταλλακτικά θα είναι αρίστης ποιότητας. 
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Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών, να 
στέλνει αυτά κατά την κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των 
τεχνικών τους χαρακτηριστικών με δαπάνη των προμηθευτών. 

Αν οι εργασίες εκτελούνται με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμ-
βασης ή τις υποδείξεις της αρμόδιας Επιτροπής ή εκτελούνται πλημμελώς, ο ανάδο-
χος είναι υποχρεωμένος να βελτιώσει την παροχή των υπηρεσιών του, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής εντός 
της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, η επιτροπή μπορεί να προβεί στην τακτο-
ποίηση της ορθής εκτέλεσης των εργασιών ή της προμήθειας εις βάρος και για λογα-
ριασμό του ανάδοχου και κατά τον προσφερότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα 
του Δήμου τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύη-
ση καλής εκτέλεσης του ανάδοχου. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα απαίτησης αποζημίωσης από τον ανάδοχο σε περί-
πτωση βλαβών που προκλήθηκαν από την πλημμελή εκτέλεση των εργασιών, της 
τοποθέτησης ακατάλληλων ή ελαττωματικών ανταλλακτικών ή άλλων παραλήψεων 
του αναδόχου.  

Για την κάλυψη τμήματος των παραπάνω δαπανών μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγ-
γύηση καλής εκτέλεσης του ανάδοχου. 
 
 

Άρθρο 12ον 

Φόροι – τέλη - κρατήσεις  

Από τον ανάδοχο παρακρατείται κατά την πληρωμή του ποσοστό 8% ή 4% (ανάλογα 
την περίπτωση (παροχή υπηρεσίας ή προμήθεια υλικών) έναντι του φόρου εισοδή-
ματος (για την παραπάνω παρακράτηση φόρου θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση πα-
ρακράτησης).  

Σημειώνεται ότι με την επισκευή κάποιας βλάβης εκδίδεται παραστατικό που αφορά 
την εργασία και παραστατικό που αφορά τα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα που χρησι-
μοποιήθηκαν σε αυτή. 

Οποιαδήποτε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημερομηνία εξόφλησης 
βαρύνει τον ανάδοχο. 

Ο Φ.Π.Α. Βαρύνει το Δήμο. 
 

 

 

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  30 / 9 / 2015 
 

Ο 
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓ. ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  30 / 9 / 2015 
 

Η 
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Προϊσταμένη Τμήματος Μηχανολογικού 
 
 
 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 
Άρθρο 1ον 

Αντικείμενο Συγγραφής 

Η παρούσα συγγραφή αφορά σε δαπάνες που θα καταβληθούν σε εργασίες συντήρησης 
και επισκευής των οχημάτων (μεταφορικών μέσων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων) του 
Δήμου, καθώς και δαπάνες για την αγορά ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών τα οπο-
ία θα χρησιμοποιηθούν, για επιδιόρθωση βλαβών στα οχήματα, από το Δημοτικό συνεργε-
ίο, για βλάβες που αυτό μπορεί να αντιμετωπίσει. Επίσης περιλαμβάνεται και η προμήθεια 
ελαστικών για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου. 

 
Άρθρο 2ον 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση των περιγραφόμενων εργασιών και προμηθειών διέπεται από τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 2286/95 "Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων". 
2. Της ΥΑ 11389/93 "Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ)".  
3. Του Ν. 3463/8-6-2006 "∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας" και την εγκύκλιο 2 (Αρ. Πρωτ. 
2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 
 4. Του Ν. 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοί-
κησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης" (Φ.Ε.Κ. 87Α ).  
5. Του Ν. 3861/2010 "Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις". 
 6. Της εγκυκλίου 11 (Αρ. Πρωτ. 27754/28-6-2010) του Υπ. Εσωτερικών "Αποδοχή της αρ. 
204/2010 γνωµοδότησης του ∆ τµήµατος του Ν.Σ.Κ. – ∆απάνες δηµοσιεύσεων 
διαγωνισµών ∆ηµοσίων συµβάσεων Ο.Τ.Α. Α βαθµού". 
 7. Της υπ αριθµ. Π1/3306/12-11-2010 απόφασης του Υπ. Οικονοµίας – Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12-11-2010), µε την οποία εξαιρούνται από την ένταξη στο 
ενιαίο πρόγραµµα προµηθειών (Ε.Π.Π.), οι προµήθειες ειδών των οποίων η δαπάνη κατά 
κωδικό είδους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 60.000,00 Ευρώ προ Φ.Π.Α.  
8. Της ΚΥΑ 111/2380/18-12-2012 (Φ.Ε.Κ. 3400/20-12-2012 τεύχος Β), µε την οποία 
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του κεντρικού ηλεκτρονικού 
µητρώου ∆ηµοσίων συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας – 
Υποδοµών – Μεταφορών και ∆ικτύων. 
 9. Ο Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/Α/29-5-2013) "Εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
συµβάσεων και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 
πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α/7-4- 2014).  

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  

 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ  2015 
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10. Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (Φ.Ε.Κ. 2677/Β/21-10-2013) "Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 
11. Η µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (Α.∆.Α. ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5), εγκύκλιος µε θέµα 
"Ενηµέρωση για το Εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)".  
12. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονοµίας και άλλες διατάξεις» 
13.Το Π.Δ 28/80 Τεύχος Α/11-ΟΤΑ''Μελέτες ,έργα,προμήθειες'' & άρθρο 41 
''τροποποιήσεις προϋπολογισμού και παρατάσεις προθεσμίας''. 

 
Άρθρο 3ον 

Κατάρτιση της σύμβασης 
 

Το ποσό της σύμβασης θα καταρτιστεί επί του συνόλου του προϋπολογισμού των 
αντίστοιχων ομάδων  που έχει αναλάβει ένας ανάδοχος χωρίς μείωση. Το ποσοστό 
έκπτωσης του αναδόχου αφορά μείωση στις τιμές των ανταλλακτικών και των εργασιών 
χωρίς να επηρεάζει (μειώνει) την τελική δαπάνη των εργασιών και ανταλλακτικών που α-
ναφέρονται στον προϋπολογισμό της μελέτης. Δηλαδή η έκπτωση θα αφορά στην αύξηση 
των ποσοτήτων των επισκευών και των προμηθειών ανταλλακτικών και όχι σε μείωση του 
προϋπολογισμού της μελέτης.  

 
Άρθρο 4ον 

Υποχρεώσεις του αναδόχου μιας ομάδας εργασιών 

 Κάθε ανάδοχος μιας ομάδας εργασιών υποχρεούται να διαθέτει για τις εργασίες κα-
τάλληλα διαμορφωμένο συνεργείο, με την κατά νόμο άδεια, σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στην ελληνική ή κοινοτική νομοθεσία. 

 Υποχρεούται να περατώνει τις σχετικές εργασίες συντήρησης και επισκευής που κα-
θορίζει η, κατά το εδάφιο 6 της α παραγράφου της υπ΄ αριθμ. 3373/390/75 (ΦΕΚ-
349Β’) Υπουργικής Απόφασης, Επιτροπή (αρμόδια Επιτροπή) και για τις οποίες υ-
πογράφεται σύμβαση, με οικονομοτεχνικά άρτιο τρόπο και σύμφωνα προς τους κανό-
νας της επιστήμης και της τεχνικής, τους όρους της συμβάσεως και τις προδιαγρα-
φές, που καθορίζονται από τον κατασκευαστή του οχήματος. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το ζητήσει η αρμόδια Επιτροπή, να αναθέ-
σει την επίβλεψη των εργασιών συντήρησης και επισκευής στον κατά νόμο αρμόδιο 
διπλωματούχο μηχανικό, ο οποίος και θα πιστοποιήσει για την εκτέλεση αυτών (προ-
κειμένου η βεβαίωση να χρησιμοποιηθεί, αν απαιτείται, στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών 
της Αρμόδιας Περιφέρειας). 

 Ο ανάδοχος μιας ομάδας εργασιών δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος, εφόσον δεν πλη-
ρεί με τον πρέποντα τρόπο τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση που 
υπέγραψε με το Δήμο για την εκτέλεση των αντιστοίχων εργασιών. Σε μια τέτοια πε-
ρίπτωση, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην του αναθέσει άλλες εργασίες συντή-
ρησης ή επισκευής και να προχωρήσει σε αντικατάστασή του με τον επόμενο μειοδό-
τη ή ελλείψει τέτοιου με συνεργείο επιλογής της αρμόδιας Επιτροπής από την «ελεύ-
θερη αγορά». 

 Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μην αναθέσει εργασίες συντήρησης ή επισκευής στον 
ανάδοχο μιας ομάδας εργασιών για το οποίο η αρμόδια Επιτροπή κρίνει, με σχετικό 
πρακτικό, ότι δεν ανταποκρίνεται ή ότι εκτελεί πλημμελώς τις εργασίες που του ανατί-
θενται. Ομοίως και σε αυτή την περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στην προηγού-
μενη παράγραφο. 

 Ο ανάδοχος ευθύνεται δια την αρτιότητα της εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με 
τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής με τους συμβατικούς όρους και υποχρε-
ώσεις αυτού, συμπληρωματικώς εφαρμοζομένων των περί μισθώσεως έργου διατά-
ξεων του Αστικού Κώδικα. Οι αξιώσεις του εργοδότη λόγω ελαττωμάτων ή παραλεί-



 

  46 

ψεων στην εκτέλεση των εργασιών παραγράφονται μετά παρέλευση δύο ετών από 
την παραλαβή του οχήματος. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην επανόρθωση κάθε ελαττώματος ή παράλειψης κατά 
την εκτέλεση των εργασιών του. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου, ο εργοδότης 
δύναται να προβεί σε επανόρθωση των ως άνω ελαττωμάτων ή παραλείψεων σε βά-
ρος του αναδόχου, δι' απ' ευθείας αναθέσεως των σχετικών εργασιών σε άλλο συνερ-
γείο διαθετόντων τα υπό του νόμου απαιτούμενα προσόντα προς ανάληψη αναλόγων 
εργασιών. Η σε βάρος του αναδόχου εκτέλεση των συμπληρώσεων αυτών αίρεται εφ' 
όσον αυτός αποδείξει, ότι δεν υφίσταται ελάττωμα ή παράληψη στην εκπόνηση των 
σχετικών εργασιών ή ότι δεν οφείλονται αυτά σε δική του υπαιτιότητα. 

 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομο-
θεσίας. Σχετικά δε με την λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει 
όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού του. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και 
παράδοση των αντίστοιχων μηχανικών μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή 
εξάρτημα αποσυναρμολογηθεί εντός του δημοτικού συνεργείου επισκευής οχημάτων. 
Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του 
προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπανώς τη μεταφορά του οχήματος στο συ-
νεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εντός 
των ορίων του Νομού Αττικής. 

 Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα είναι παραγωγής το πολύ έξι (6) μηνών προ της 
ημερομηνίας εκτέλεσης της προμήθειας. Θα έχουν παραχθεί σε χώρα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, θα είναι επώνυμα, με ευρεία κυκλοφορία στην Ελληνική αγορά και 
απολύτως κατάλληλα για τα οχήματα και τη χρήση που προορίζονται. 

 

Άρθρο 5ον 

Ειδικοί Όροι 
 

Επισημαίνεται ότι:  

 Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκε-
υαστή του εκάστοτε ανταλλακτικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκε-
υή, να εξετάζει την ορθότητα των προτεινομένων κάθε φορά εργασιών, την καταλλη-
λότητα των προτεινομένων ανταλλακτικών, έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές 
κατασκευής και λειτουργίας του οχήματος. 

 Ο Δήμος δύναται, μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον πάροχο, 
να αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβά-
λει στον ανάδοχο την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, 
αφού ο ανάδοχος παραδώσει στο Δήμο το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην κατάσταση 
στην οποία το παρέλαβε.  

 

Άρθρο 6ον 

Πληρωμές αναδόχου 

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και σύμφωνα με τις εργασίες ή τις προμήθειες υλικών που 
εκτελούνται εκδίδονται τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμών (ΧΕΠ), τα οποία 
εξοφλούνται από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης. 

Κατά την τιμολόγηση υποχρεωτικά θα αναγράφεται  σε κάθε τιμολογούμενο είδος ο αντίσ-
τοιχος κωδικός αριθμός της κατασκευάστριας εταιρείας., αλλά και η περιγραφή του 
είδους η οποία θα είναι ταυτόσημη με αυτήν του καταλόγου που προσκομίστηκε στη δια-
γωνιστική διαδικασία. 
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Άρθρον 7ον 

Υπέρβαση προϋπολογισμού –  
αυξομείωση των δαπανών εργασιών ή της προμήθειας υλικών 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για αυξομειώσεις των δαπανών εργασιών ή της προμήθειας 

υλικών, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν έως τη σύμβαση. Δηλαδή η δαπάνη 

για μια ομάδα εργασιών ή προμήθεια υλικών μπορεί να ανέλθει από μηδέν έως και το όριο 

του προϋπολογισμού. 

Ειδικά όσον αφορά τα ελαστικά ο Δήμος και σύμφωνα με ανάγκες που δεν είναι δυνατόν 

να προβλεφθούν (π.χ ολική καταστροφή ελαστικού κατά την εργασία του οχήματος) μπο-

ρεί να προχωρήσει στη αύξηση ή τη μείωση των ποσοστών των υπό προμήθεια υλικών 

που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας των ελαστικών . Η αύ-

ξηση των ποσοτήτων δεν μπορεί να επιφέρει υπέρβαση του ποσού του εγγεγραμμένου 

στον προϋπολογισμό του Δήμου στον σχετικό Κ.Α της προμήθειας. 

 

 

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  30 / 9 / 2015 
 

Ο 
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓ. ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  30 / 9 / 2015 
 

Η 
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Προϊσταμένη Τμήματος Μηχανολογικού 
 
 
 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
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       ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟ-
ΛΗΣ 
  
 
       Αρ. Μελέτης: 13/2015 
       Προϋπολογισμός: 190.000,00€ 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

Για τη “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2015” 
 

(κατά το σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης εργασιών επισκευής   
και ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιμοκαταλόγου των ανταλλακτικών 

ή/και του προϋπολογισμού των ελαστικών) 
 

Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων  
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................ 
με έδρα ....................................................................... ο-
δός................................................................... 
αριθμός....................... Τ.Κ.:.......................... τηλ.: ..................................... 
Fax:.................................. 
 
αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του διαγωνισμού για τη “Συντήρηση και Ε-
πισκευή Μεταφορικών Μέσων 2015” και των λοιπών στοιχείων της μελέτης κα-
θώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δη-
λώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω 
της εκτέλεση των εργασιών επισκευής των οχημάτων του Δήμου με τις ακόλου-
θες τιμές ανά ώρα εργασίας επισκευής & με ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών 
του επισήμου καταλόγου ανταλλακτικών .  
 
Οι ομάδες εργασιών  - προμηθειών στις οποίες επιθυμώ να επιλεγώ ανάδοχος 
είναι οι εξής:  
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................ 
 
Δίδονται ομαδοποιημένες οι κυριότερες εργασίες που πιθανώς να προκύψουν 
ανά είδος επισκευής  οι οποίες είναι ενδεικτικές και δεν αποκλείουν και άλλες 
δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες πιθανών θα προκύψουν για την αποπεράτωσή 
τους 
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Α΄ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
 

         ΠΡΟΣΦΕΡΩ 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥ-
ΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (χωρίς 
ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣ-

ΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(χωρίς  ΦΠΑ) 
1 Επισκευή ή αντικατάσταση κινη-

τήρα και συστήματος ψύξης αυ-
τού σε πετρελαιοκίνητο όχημα ή 
μηχάνημα έργου.  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Ρεκτιφιέ στροφάλου     

2 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων     

3 Εφαρμογή κουζινέτων     

4 Πλάνισμα καπακιού     

5 Πλάνισμα κορμού κινητήρα     

6 
Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και 
εφαρμογή πίρων 

    

7 Αντικατάσταση χιτωνίων     

8 
Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφό-
ρων και εφαρμογή  

    

9 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων      

10 Αλλαγή εδρών βαλβίδων     

11 Φλάντζες τσιμούχες     

12 Ελατήρια     

13 
Επισκευή μηχανισμού κίνησης 
βαλβίδων 

    

14 Ρύθμιση βαλβίδων     

15 Ελατήρια     

16 Επισκευή αεροσυμπιεστή     

17 
Επισκευή μηχανισμού κίνησης 
βαλβίδων 

    

18 Αλλαγή αντλίας νερού     

19 Επισκευή αντλίας νερού     

20 Αποσυναρμολόγηση -     
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συναρμολόγηση, βαφή κινητήρα 

21 Αλλαγή ψυγείου μηχανής     

22 Αλλαγή ψυγείου κλιματιστικού     

23 Αλλαγή ψυγείου καλοριφέρ     

24 Αλλαγή κομπρεσέρ κλιματιστικού     

25 Αλλαγή κολάρου ψυγείου     

ΣΥΝΟΛΟ   

 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥ-
ΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (χωρίς 
ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣ-

ΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(χωρίς  ΦΠΑ) 2 Εργασίες επισκευής ή αντικατάσ-
τασης στοιχείων συστήματος με-
τάδοσης κίνησης  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Αλλαγή φουρκέτες     

2 Αλλαγή συγχρόνιζε     

3 Αλλαγή ρουλεμάν     

4 Αλλαγή γραναζιών     

5 Επισκευή αργό γρήγορο     

6 Φλάντζες-τσιμούχες     

7 Πρωτεύων άξονας κομπλέ     

8 Δευτερεύων άξονας κομπλέ     

9 Σταυροί ταχυτήτων     

10 
Επισκευή άνω τρόμπας συμ-
πλέκτη 

    

11 
Επισκευή κάτω τρόμπας συμ-
πλέκτη 

    

12 
Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρο-
υλεμάν 

    

13 Ζεύγη φερμουίτ     

14 Επισκευή δίσκου     

15 Επισκευή πλατώ     

16 Αλλαγή φυσούνας     

17 
Επισκευή-αντικατάσταση πηνίο 
κορώνα ρουλεμάν 

    

18 Επισκευή-αντικατάσταση μειω-
τήρων-ημιαξονίων 

    

19 Φλάντζες-τσιμούχες     
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ΣΥΝΟΛΟ   

 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥ-
ΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(χωρίς ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣ-
ΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(χωρίς  ΦΠΑ) 3 Εργασίες επισκευής ή αντικατάσ-
τασης στοιχείων συστήματος διε-
ύθυνσης σε πετρελαιοκίνητο ό-
χημα ή μηχάνημα έργου.  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Ακραξόνιο     

2 Πειρός ακραξονίου     

3 Ρουλεμάν πειρών ακραξονίων     

4 Ρουλεμάν μουαγιέ     

5 Τσιμούχες μουαγιέ     

6 Ροδέλες     

7 Ροδέλες μεταλλικές     

8 Γλίστρες-κουζινέτα     

9 Τάπες πιροδακτυλίων     

10 Γρασσαδοράκια     

11 
Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής- 
μεγάλης μπάρας 

    

12 
Έλεγχος- επισκευή μηχανισμού 
διεύθυνσης 

    

13 
Έλεγχος – επισκευή υδραυλι-
κής αντλίας τιμονιού 

    

14 
Έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια 
πιέσεως 

    

ΣΥΝΟΛΟ   

 
 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥ-
ΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(χωρίς ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣ-
ΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(χωρίς  ΦΠΑ) 
4 Εργασίες επισκευής ή αντικατάσ-

τασης στοιχείων συστήματος πέ-
δησης σε πετρελαιοκίνητο όχημα 
ή μηχάνημα έργου, ή εργασίες σε 
μέρη του συστήματος πέδησης.  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
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1 Έλεγχος δικτύου αέρος     

2 Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας     

3 
Έλεγχος-αλλαγή φυσούνες 
τροχών 

    

4 
Έλεγχος-αλλαγή ρεγουλατό-
ρων φρένων 

    

5 
Έλεγχος - τορνίρισμα ταμπού-
ρων 

    

6 
Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων 
φερμουίτ 

    

7 
Λίπανση - αντικατάσταση ρου-
λεμάν τροχών - μουαγιέ 

    

8 Τσιμούχες - δακτυλίδια     

ΣΥΝΟΛΟ   

 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥ-
ΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(χωρίς ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣ-
ΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(χωρίς  ΦΠΑ) 5 Εργασίες επισκευής ή αντικατάσ-
τασης στοιχείων ανάρτησης σε 
πετρελαιοκίνητο όχημα ή μηχά-
νημα έργου 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Αλλαγή αμορτισέρ     

2 Αλλαγή – επισκευή σούστες     

3 Αλλαγή μπρακέτα     

4 Αλλαγή σινεμπλόκ     

5 Αλλαγή κόντρες κλπ     

ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥ-

ΜΕΝΕΣ 
ΩΡΕΣ ΕΡ-

ΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(χωρίς ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣ-
ΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(χωρίς  ΦΠΑ) 6 Εργασίες επισκευής ή αντικατάσ-
τασης εξάτμισης σε πετρελαιοκί-
νητο όχημα ή μηχάνημα έργου.  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Αλλαγή πολλαπλής εξάτμισης     

2 
Αλλαγή μεσαίο καζανάκι εξάτ-
μισης 
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3 Αλλαγή τελικού εξάτμισης     

ΣΥΝΟΛΟ   

 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥ-
ΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (χωρίς 
ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣ-

ΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(χωρίς  ΦΠΑ) 
7 Εργασίες επισκευής ή αντικατάσ-

τασης ηλεκτρικών μερών σε πετ-
ρελαιοκίνητο όχημα ή μηχάνημα 
έργου.   

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Γενική επισκευή μίζας     

2 Αλλαγή μίζας     

3 
Γενική επισκευή και έλεγχος 
δυναμό - αυτομάτου 

    

4 Έλεγχος και επισκευή δυναμό     

5 Αλλαγή δυναμό      

6 
Έλεγχος και επισκευή φωτισ-
μού 

    

7 Αλλαγή φαναριών     

8 Αντικατάσταση φανών     

9 Έλεγχος και επισκευή φάρων     

10 

Έλεγχος και επισκευή μοτέρ 
και μπράτσων υαλοκαθαριστή-
ρων 

    

11 
Αντικατάσταση μάκτρων υα-
λοκαθαριστήρων 

    

12 
Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρι-
κών παραθύρων 

    

13 
Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρι-
κών κλειδαριών 

    

14 
Έλεγχος και επισκευή καλορι-
φέρ και αιρκοντίσιον 

    

15 Αντικατάσταση λαμπτήρων     

16 
Έλεγχος και επισκευή καλωδί-
ωσης 

    

17 
Έλεγχος και αντικατάσταση 
κόρνας 

    

18 Έλεγχος και επισκευή οργάνων 
(καντράν) 
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ΣΥΝΟΛΟ   

 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(χωρίς ΦΠΑ) 

8 Εργασία φανοποιίας και βαφής σε όχη-
μα ή μηχάνημα έργου   

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 
 

   

 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥ-
ΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣ-
ΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(χωρίς  ΦΠΑ) 

9 Εργασίες επισκευής ή αντικατάσ-
τασης ταχογράφων, ενδεικτικών 
οργάνων πετρελαιοκίνητου οχή-
ματος ή μηχανήματος έργου, ρα-
διοσυστήματος και συστημάτων 
εποπτείας (κάμερες, οθόνες α-
πορριμματοφόρων κτλ) ή εργασί-
ες στα παραπάνω.  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογ-
ράφου 

    

2 
Βαθμονόμηση ψηφιακού τα-
χογράφου 

    

3 
Επισκευή ψηφιακού ταχογρά-
φου 

    

4 Επισκευή χιλιομετρητή     

5 Αντικατάσταση μπαταρίας VDO     

ΣΥΝΟΛΟ   

 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥ-
ΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (χωρίς 
ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣ-

ΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(χωρίς  ΦΠΑ) 
1
0 

Εργασίες επισκευής ή αντικατάσ-
τασης στοιχείων τροφοδοσίας 
καυσίμου σε πετρελαιοκίνητο ό-
χημα ή μηχάνημα έργου.   

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Συντήρηση – επισκευή αντλι-     
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ών μπεκ 

2 Έλεγχος καυσαερίων     

3 Έλεγχος τροφοδοσίας     

4 Επισκευή αντλίας πετρελαίου     

5 Εξαγωγή – επισκευή μπεκ     

6 Αλλαγή ρεγουλατόρου     

7 Έλεγχος ρεγουλατόρου     

8 
Αλλαγή βοηθητικής αντλίας 
πιέσεως 

    

9 Αλλαγή ρύθμισης     

10 
Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβο-
υάρ 

    

ΣΥΝΟΛΟ   

 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(χωρίς ΦΠΑ) 

1
1 

Επισκευή πλαισίου (γέφυρας κλπ.) σε 
πετρελαιοκίνητο όχημα ή μηχάνημα 
έργου   

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 
 
 

   

 

 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥ-
ΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (χωρίς 
ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣ-

ΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(χωρίς  ΦΠΑ) 
1
2 

Εργασίες επισκευής – συντήρη-
σης καμπίνας οχήματος σε πετ-
ρελαιοκίνητο όχημα ή μηχάνημα 
έργου ή βενζινοκίνητο όχημα.  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
Αντικατάσταση αμορτισέρ κο-
υβουκλίου 

    

2 
Αντικατάσταση μπουκάλας α-
νύψωσης 

    

3 
Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή 
υδραυλικής αντλίας ανύψωσης 

    

4 
Αντικατάσταση ταπετσαρίας 
οροφής καμπίνας 
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5 

Αντικατάσταση ταπετσαρίας 
θυρών και πίσω μέρους καμπί-
νας 

    

6 
Αντικατάσταση πατώματος 
καμπίνας 

    

7 
Επισκευή συστήματος άρθρω-
σης καμπίνας στο σασί 

    

8 Επισκευή καθισμάτων     

9 Αντικατάσταση καθισμάτων     

10 
Επισκευή μηχανισμού βάσης 
καθίσματος  

    

11 
Αντικατάσταση εμπρόσθιου 
υαλοπίνακα 

    

12 
Αντικατάσταση υπόλοιπων υα-
λοπινάκων 

    

13 Επισκευή αρθρώσεων θυρών     

14 
Αντικατάσταση μηχανισμών 
ανύψωσης παραθύρων 

    

15 
Αντικατάσταση μηχανισμού 
ανύψωσης θυρών 

    

16 Τσιμούχες - στεγανοποίηση     

ΣΥΝΟΛΟ   

 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥ-
ΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣ-
ΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(χωρίς  ΦΠΑ) 

1
3 

Εργασίες επισκευής ή αντικατάσ-
τασης μηχανικών μερών, ηλεκ-
τρικών μερών και συστήματος 
ψύξης μηχανής σε βενζινοκίνητο 
όχημα. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Ρεκτιφιέ στροφάλου     

2 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων     

3 Εφαρμογή κουζινέτων     

4 Πλάνισμα καπακιού     

5 Πλάνισμα κορμού κινητήρα     

6 
Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και 
εφαρμογή πείρων 

    

7 Αντικατάσταση χιτωνίων     

8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφό-     
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ρων και εφαρμογή  

9 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων      

10 Αλλαγή εδρών βαλβίδων     

11 Φλάντζες τσιμούχες     

12 Αλλαγή ελατηρίων     

13 
Επισκευή μηχανισμού κίνησης 
βαλβίδων 

    

14 Ρύθμιση βαλβίδων     

15 Αλλαγή αντλίας νερού     

16 Επισκευή αντλίας νερού     

17 
Αποσυναρμολόγηση -
συναρμολόγηση, βάφη κινητήρα 

    

18 Αλλαγή ψυγείου μηχανής     

19 Αλλαγή ψυγείου κλιματιστικού     

20 Αλλαγή ψυγείου καλοριφέρ     

21 Αλλαγή κομπρεσέρ κλιματιστικού     

22 Αλλαγή κολάρου ψυγείου     

23 Αλλαγή φουρκέτες     

24 Αλλαγή συγχρόνιζε     

25 Αλλαγή ρουλεμάν     

26 Αλλαγή γραναζιών     

27 Πρωτεύων άξονας κομπλέ     

28 Δευτερεύων άξονας κομπλέ     

29 Σταυροί ταχυτήτων     

30 Σταθερά ταχυτήτων     

31 Επισκευή τρόμπας συμπλέκτη     

32 
Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρο-
υλεμάν 

    

33 Ζεύγη φερμουίτ     

34 Επισκευή δίσκου     

35 Επισκευή πλατώ     

36 
Επισκευή-αντικατάσταση πηνίο 
κορώνα ρουλεμάν 

    

37 
Επισκευή-αντικατάσταση μειω-
τήρων-ημιαξονίων 

    

38 Ακραξώνιο     

39 Ρουλεμάν μουαγιέ     

40 Τσιμούχες μουαγιέ     
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41 Ροδέλες     

42 Ροδέλες μεταλλικές     

43 Αλλαγή ακρόμπαρα      

44 
Έλεγχος- επισκευή μηχανισμού 
διεύθυνσης 

    

45 
Έλεγχος – επισκευή υδραυλι-
κής αντλίας τιμονιού 

    

46 
Έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια 
πιέσεως 

    

47 
Έλεγχος-αλλαγή ρεγουλατό-
ρων φρένων 

    

48 
Έλεγχος-τορνίρισμα ταμπού-
ρων 

    

49 
Έλεγχος-αλλαγή σιαγόνων 
φερμουίτ 

    

50 
Λίπανση-αντικατάσταση ρου-
λεμάν τροχών- μουαγιέ 

    

51 Δακτυλίδια     

52 Αλλαγή αμορτισέρ     

53 Αλλαγή – επισκευή σούστες     

54 Αλλαγή μπρακέτα     

55 Αλλαγή σινεμπλόκ     

56 Αλλαγή κόντρες κλπ     

57 Αλλαγή πολλαπλής εξάτμισης     

58 
Αλλαγή μεσαίο καζανάκι εξάτ-
μισης 

    

59 Αλλαγή τελικού εξάτμισης     

60 Γενική επισκευή μίζας     

61 Αλλαγή μίζας     

62 
Γενική επισκευή και έλεγχος 
δυναμό - αυτομάτου 

    

63 Έλεγχος και επισκευή δυναμό     

64 Αλλαγή δυναμό      

65 
Έλεγχος και επισκευή φωτισ-
μού 

    

66 Αλλαγή φαναριών     

67 Αντικατάσταση φανών     

68 Έλεγχος και επισκευή φάρων     
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69 

Έλεγχος και επισκευή μοτέρ 
και μπράτσων υαλοκαθαριστή-
ρων 

    

70 
Αντικατάσταση μάκτρων υα-
λοκαθαριστήρων 

    

71 
Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρι-
κών παραθύρων 

    

72 
Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρι-
κών κλειδαριών 

    

73 
Έλεγχος και επισκευή καλορι-
φέρ και αιρκοντίσιον 

    

74 Αντικατάσταση λαμπτήρων     

75 
Έλεγχος και επισκευή καλωδί-
ωσης 

    

76 
Έλεγχος και αντικατάσταση 
κόρνας 

    

77 
Έλεγχος και επισκευή οργάνων 
(καντράν) 

    

78 Επισκευή χιλιομετρητή     

79 
Συντήρηση – επισκευή αντλι-
ών μπεκ 

    

80 Έλεγχος καυσαερίων     

81 Έλεγχος τροφοδοσίας     

82 Επισκευή αντλίας βενζίνης     

83 Αλλαγή ρεγουλατόρου     

84 Έλεγχος ρεγουλατόρου     

85 
Αλλαγή βοηθητικής αντλίας 
πιέσεως 

    

86 Αλλαγή ρύθμισης     

87 
Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβο-
υάρ 

    

ΣΥΝΟΛΟ   

 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥ-
ΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (χωρίς 
ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣ-

ΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(χωρίς  ΦΠΑ) 
1
4 

Εργασίες επισκευής ή αντικατάσ-
τασης μηχανικών μερών σε υ-
περκατασκευή απορριμματοφό-
ρου 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
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1 
Αντικατάσταση άκρου εμβόλου 
ανύψωσης 

    

2 
Αντικατάσταση άκρου εμβόλου 
μαχαιριού 

    

3 
Αντικατάσταση ανυψωτικού 
μηχανισμού (πλήρης) 

    

4 
Αντικατάσταση άξονα ανυψω-
τικού μηχανισμού  

    

5 
Αντικατάσταση γάντζου ασφά-
λισης πόρτας 

    

6 
Αντικατάσταση γραναζιού μο-
τέρ καδένας 

    

7 
Αντικατάσταση διακόπτη κιν-
δύνου 

    

8 
Αντικατάσταση ελαστικού 
πόρτας 

    

9 
Αντικατάσταση επάνω ράου-
λου τυμπάνου 

    

10 
Αντικατάσταση κάτω ράουλου 
τυμπάνου 

    

11 Αντικατάσταση καδένας     

12 Αντικατάσταση κοχυλιού     

13 
Αντικατάσταση πείρων φορεί-
ου 

    

14 
Αντικατάσταση πίσω λασπω-
τήρα 

    

15 
Αντικατάσταση ρουλεμάν βά-
σης αντλίας πρέσας 

    

16 
Αντικατάσταση ρουλεμάν ράο-
υλου 

    

17 Αντικατάσταση σκάφης μύλου     

18 Αντικατάσταση σκάφης πρέσας     

19 
Αντικατάσταση στεγανών άνω 
εμβόλου ανυψωτικού 

    

20 
Αντικατάσταση στεγανών εμ-
βόλου γάντζου 

    

21 
Αντικατάσταση στεγανών υδ-
ραυλικού κινητήρα 

    

22 

Αντικατάσταση στεγανών χει-
ριστηρίου φόρτωσης εκφόρ-
τωσης κάδου 
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23 
Αντικατάσταση σωλήνα παρο-
χής υδραυλικού λαδιού 

    

24 
Αντικατάσταση υδραυλικής 
αντλίας 

    

25 
Αντικατάσταση χειριστηρίου 
ανύψωσης κάδου 

    

26 

Αποσυναρμολόγηση δοχείου 
λαδιού, επισκευή και επανατο-
ποθέτηση 

    

27 
Αποσύνδεση, επανασύνδεση 
καδένας και επισκευή της 

    

28 

Επισκευές ενισχύσεις μεταλλι-
κών στοιχείων υπερκατασκευ-
ών (ανά κιλό σιδήρου) 

    

29 
Επισκευή διαρροών εμβόλου 
ασφάλισης πόρτας 

    

30 
Επισκευή διαρροών εμβόλου 
γάντζου 

    

31 
Επισκευή κόμπλερ αντλίας 
πρέσας 

    

32 
Μάζεμα τζόγων αλυσίδας τυμ-
πάνου 

    

ΣΥΝΟΛΟ   

 
 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥ-
ΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣ-
ΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(χωρίς  ΦΠΑ) 

1
5 

Εργασίες επισκευής ή αντικατάσ-
τασης μηχανικών μερών σε υ-
περκατασκευή πλυντηρίου κά-
δων ή πυροσβεστικού ή υδροφό-
ρας  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Επισκευή αντλίας     

2 

Αντικατάσταση κυλίνδρου αέ-
ρος συστήματος εξωτερικής 
πλύσης 

    

3 

Αντικατάσταση χειριστηρίου 
για τις λειτουργίες του θαλά-
μου πλύσης 

    

4 
Επισκευή προγράμματος λει-
τουργιών συστήματος πλύσης 
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5 
Επισκευή ανυψωτικού μηχα-
νισμού 

    

6 Επισκευή κεφαλής πλύσης     

7 
Αντικατάσταση πόρτας θαλά-
μου πλύσης 

    

8 
Αντικατάσταση βαλβίδων νε-
ρού 

    

9 
Αντικατάσταση κουζινέτων αι-
ώρας 

    

10 
Αντικατάσταση ασφαλιστικού 
πιέσεως νερού 

    

11 

Αντικατάσταση βαλβίδας πηνί-
ου χειριστηρίου μοτέρ αντλίας 
υψηλής πίεσης 

    

12 
Αντικατάσταση λάστιχου στε-
γανοποίησης καταπακτής 

    

13 

Αντικατάσταση ρυθμιστικών 
βαλβίδων ανυψωτικού και 
πόρτας πλυντηρίου 

    

14 
Αντικατάσταση φίλτρων υδρα-
υλικού 

    

15 
Επισκευή αντλίας υψηλής πιέ-
σεως 

    

16 
Αφαίρεση συστήματος ανύ-
ψωσης κεφαλής πλύσης 

    

17 
Επισκευή συστήματος ανύψω-
σης κεφαλής πλύσης 

    

18 
Τοποθέτηση συστήματος ανύ-
ψωσης κεφαλής πλύσης 

    

19 Αντικατάσταση λέβητα     

20 Ρύθμιση καυστήρα     

ΣΥΝΟΛΟ   

 
 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥ-
ΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (χωρίς 
ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣ-

ΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(χωρίς  ΦΠΑ) 
1
6 

Εργασίες επισκευής ή αντικατάσ-
τασης μηχανικών μερών σε υ-
περκατασκευή σαρώθρου τύπου 
JOHNSTON 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
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1 
Αλλαγή κεντρικής σκούπας και 
ρύθμισης αυτής. 

    

2 
Αλλαγή πλαϊνής σκούπας και 
ρύθμισης αυτής. 

    

3 
Επισκευή του υδραυλικού με-
τατροπέα του σαρώθρου. 

    

4 
Επισκευή πολλαπλασιαστή 
στροφών συστήματος μετάδο-
σης κίνησης τουρμπίνας. 

    

5 
Αντικατάσταση συρματόσκοι-
νου πλαϊνής σκούπας. 

    

6 
Εξαγωγή-επισκευή-
επανατοποθέτηση κυλίνδρου 
κεντρικής σκούπας 

    

7 
Εξαγωγή-επισκευή-
επανατοποθέτηση κυλίνδρου 
πλαϊνής σκούπας. 

    

8 
Αντικατάσταση ψυγείου συσ-
τήματος ψύξεως βοηθητικού 
κινητήρα. 

    

9 
Εξαγωγή- επισκευή-
επανατοποθέτηση αντλίας ύ-
δατος συστήματος ψεκασμού. 

    

10 
Αντικατάσταση αντλίας υδρα-
υλικού συστήματος σάρωσης. 

    

11 
Εξαγωγή-επισκευή-
επανατοποθέτηση υδραυλικού 
κινητήρα πλαϊνής σκούπας.  

    

12 
Εξαγωγή-επισκευή-
επανατοποθέτηση υδραυλικού 
κινητήρα κεντρικής σκούπας. 

    

13 
Αντικατάσταση πλαινου σωλή-
να αναρρόφησης χοάνης. 

    

14 
Εξαγωγή-επισκευή-
αντικατάσταση αντλίας υψη-
λής πιέσεως ύδατος. 

    

15 

Εξαγωγή χοάνης αναρρόφη-
σης. Αντικατάσταση ελαστικών 
παρεμβυσμάτων, επανατοπο-
θέτηση και ρύθμιση αυτής 

    

16 Αντικατάσταση ελαστικού,     
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τροχού χοάνης. 

17 
Αντικατάσταση ηλεκτρομαγνη-
τικής βαλβίδας υδραυλικού 
συστήματος 

    

18 
Αντικατάσταση ηλεκτρομαγνη-
τικής βαλβίδας συστήματος 
αέρος. 

    

19 
Αντικατάσταση ηλεκτρομαγνη-
τικής βαλβίδας συστήματος 
ψεκασμού ύδατος. 

    

20 
Αντικατάσταση διακόπτη ηλεκ-
τρικού συστήματος. 

    

21 
Αντικατάσταση παρεμβύσμα-
τος πόρτας κάδου. 

    

22 
Αντικατάσταση παρεμβύσμα-
τος χώρου κινητήρα. 

    

23 
Αντικατάσταση παρεμβύσμα-
τος τουρμπίνας. 

    

24 

Εξαγωγή-επισκευή-
επανατοποθέτηση μπλοκ ηλεκ-
τροβαλβίδων υδραυλικού συσ-
τήματος. 

    

25 
Αντικατάσταση μεταλλικού αε-
ραγωγού κάδου απορριμμά-
των. 

    

26 
Αντικατάσταση προφυλακτή-
ρων πρόσκρουσης στο εσωτε-
ρικό του κάδου απορριμμάτων. 

    

27 
Εξαγωγή- επισκευή-
επανατοποθέτηση συστήματος 
φίλτρων ψεκασμού ύδατος. 

    

28 
Αντικατάσταση ελαστικής κο-
υρτίνας συστήματος σάρωσης. 

    

29 
Αντικατάσταση άξονα κεντρι-
κής σκούπας. 

    

30 
Αντικατάσταση άξονα και κλα-
πέτου κάδου απορριμμάτων. 

    

31 

Εξαγωγή- επισκευή-
επανατοποθέτηση πόρτας κά-
δου απορριμμάτων και ρύθμι-
ση αυτής. 

    

32 
Εξαγωγή- επισκευή-
επανατοποθέτηση κεντρικού 
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συστήματος σάρωσης και ευ-
θυγράμμιση αυτού. 

33 
Εξαγωγή-επισκευή-
επανατοποθέτηση κελύφους 
τουρμπίνας αναρρόφησης. 

    

34 
Επισκευή κάδου απορριμμάτων 
με αντικατάσταση φθαρμένων 
τμημάτων αυτού. 

    

35 

Εξαγωγή- επισκευή-
επανατοποθέτηση πλαϊνού 
συστήματος σάρωσης και ευ-
θυγράμμισης αυτού. 

    

36 
Αντικατάσταση συστήματος 
χοάνης αναρρόφησης. 

    

37 

Εξαγωγή- επισκευή-
επανατοποθέτηση υδραυλικού 
κυλίνδρου συστήματος ανατ-
ροπής κάδου. 

    

38 

Εξαγωγή- επισκευή-
επανατοποθέτηση υδραυλικού 
χειριστηρίου ανατροπής κάδο-
υ. 

    

ΣΥΝΟΛΟ   

 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥ-
ΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (χωρίς 
ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣ-

ΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(χωρίς  ΦΠΑ) 
1
7 

Εργασίες επισκευής ή 
αντικατάστασης μηχανικών 
μερών σε υπερκατασκευή 
γερανοφόρου – καλαθοφόρου 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
Απλό σέρβις ανυψωτικού (βά-
ση – κορμού - βραχίονα) 

    

2 Επισκευή καλαθιού     

3 
Επισκευή συστήματος ασφάλι-
σης 

    

4 Επισκευή βαρούλκου     

5 Επισκευή τροχαλίας     

6 Επισκευή ραούλου     

7 Αντικατάσταση μαρκουτσιού     

8 Έλεγχος χειριστηρίων     
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9 Έλεγχος βαλβίδων     

10 Αλλαγή βαλβίδων     

11 
Επισκευή τερματικών περισ-
τροφής 

    

12 
Εγκατάσταση ασύρματου χει-
ριστηρίου καλαθιού 

    

ΣΥΝΟΛΟ   

 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥ-
ΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣ-
ΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(χωρίς  ΦΠΑ) 

1
8 

Εργασίες επισκευής ή 
αντικατάστασης μηχανικών 
μερών σε υπερκατασκευή 
ανατρεπόμενης ή μη 
κιβωτάμαξας 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
Αντικατάσταση άκρου εμβόλου 
πόρτας 

    

2 

Αντικατάσταση στεγανών 
μπουκάλας ανατροπής καρότ-
σας 

    

3 
Εγκατάσταση μουσαμά ανατ-
ρεπόμενης καρότσας 

    

4 
Αντικατάσταση μουσαμά α-
νατρεπόμενης καρότσας 

    

ΣΥΝΟΛΟ   

 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(χωρίς ΦΠΑ) 

1
9 

Επισκευή αντικατάσταση μηχανικών 
μερών σε φορτωτή εκσκαφέα   ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 
 
 

   

 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
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(χωρίς ΦΠΑ) 

2
0 

Επισκευή  - αντικατάσταση μηχανικών 
μερών σε σάρωθρο compact ή εκχιο-
νιστικό πολυμηχάνημα.   

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 
 
 

   

 
 

 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

21 Επισκευή ελαστικού Τιμή μονάδος 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 Επισκευή ελαστικού μοτοσυκλέτας και Ι.Χ. Επιβατηγού   

2 Επισκευή ελαστικού ημιφορτηγού  

3 Επισκευή ελαστικού φορτηγού – απορριμματοφόρου – γερα-
νοφόρου - καλαθοφόρου – λεωφορείου – σαρώθρου – πλυν-
τηρίου κάδων – αλατιέρας και έμπροσθεν ελαστικά φορτωτή 

 

4 Επισκευή πίσω ελαστικού φορτωτή   

 
 
 
 
Β΄  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 
 έκπτωση στις τιμές του επίσημου τιμοκαταλόγου των ανταλλακτικών που κατέθεσα  

σε ακέραιες μονάδες για τις ομά-
δες............................................................................................ 

....................................................................................................................................
.................. 

 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 
................................................................................................................................ % 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 
...........................................................................................................................  % 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 
 έκπτωση επί του προϋπολογισμού των ελαστικών   

σε ακέραιες μονάδες για τις ομά-
δες............................................................................................ 

....................................................................................................................................
.................. 
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