
              

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ    

Χρήστου Σακάρη 15 Αριθμ.Μελέτης  49/2013 

66200 Προσοτσάνη   

Τηλ : 2522350152   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 
 

ΕΡΓAΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2014» 
 

  
 

 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 72.500,00€ με  ΦΠΑ 23% 
 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 

α) Τεχνική Έκθεση 

β) Διακήρυξη 

γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

δ) Τεχνική Περιγραφή  

ε) Έντυπα οικονομικών Προσφορών    

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 2013 
 

 

 



 

              
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου 
Προσοτσάνης 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΡΟΫΠ. 72.500,00€ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΚΑΡΗ 15   

66200 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ   

 
ΤΕΧΝΙΚΗ    ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία των 

απορριμματοφόρων, φορτηγών, μηχανημάτων και  επιβατικών οχημάτων του Δήμου Προσοτσάνης  για το 

έτος 2014. Στις εν λόγω εργασίες συμπεριλαμβάνονται και τα ανταλλακτικά και τα ελαστικά τα οποία θα 
απαιτηθούν.   

Τα μηχανήματα και οχήματα τα οποία πιθανόν να έχουν  ανάγκη εργασιών επισκευής και συντήρησης 

αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

    ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 
ΚΥΚΛ. 

1. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  ΚΗΥ 9492 

2.- ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ(Βοηθ.στο σπίτι) ΚΗΥ 9417 

3.- ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗΥ 1449 

4.- ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗΥ 9461 

 
     ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ-ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 
ΚΥΚΛ. 

1.- ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 1351 

2.- ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 1440 

3.- ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 9415 

4.- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΗΥ 1399 

5.- ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 1481 

6.- ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 9459 

7.- ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΜΕ 106393 

8.- ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 73491 

   

 
    ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ  &  ΟΧΗΜΑΤΑ  ΥΠ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 
ΚΥΚΛ. 

1.- ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1443 

2.- ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 1390 

3.- ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9419 

4 .- ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 9466 

5.- ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΚΗΥ 9468 

6.- ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ 87875 

   

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ –ΦΟΡΤΗΓΑ     ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 



 
ΚΥΚΛ. 

1.- ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 1482 

2.- ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1391 

3.- ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1487 

4.- ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9463 

5.- ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1359 

    
  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 
ΚΥΚΛ. 

1.- ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ  ΜΕ 48017 

2.- ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME 83826 

3.- TΡΑΚΤΕΡ  ΜΕ 56533 

4.- ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 106380 

5.- ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 95705 

6.- ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΜΕ 097953 

 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 

3463/06) και του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.».  

 
 

Συγκεκριμένα θα γίνει με  πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου για τις εργασίες που περιγράφονται στις Τεχνικές 
Εκθέσεις που έχουν υποχρέωση να συντάσσουν οι συμμετέχοντες και με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί 
της αξίας των ανταλλακτικών και των ελαστικών  (επί τιμοκαταλόγου). 

 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 
 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
 

 

 
 

 

 

 



 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων 
Δήμου  Προσοτσάνης  2014 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΫΠ. 72.500,00 € (με ΦΠΑ) 
  

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
 

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης 

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 103 παρ.2 περίπτωση δ΄ και 209 παρ. 1 και 4 του Νόμου 

3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/08-06-2006) όπως αναδιατυπώθηκαν με την παρ 3. του άρθρου 22 

του Ν. 3536/2007. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», όπως 

έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα. 

3. Την υπ΄αριθμ.    απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, με την  εγκρίθηκαν οι όροι της 

παρούσης διακήρυξης . 

4. Αναλυτικότερα  στους παρακάτω κωδικούς εξόδων θα εγγραφούν οι κάτωθι πιστώσεις 

στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου έτους 2014. 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ  ΠΟΣΟ 

10/6263  2.000,00€  

20/6263 10.000,00€ 

25/6263   4.000,00€ 

30/6263  5.000,00€ 

30/6264 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ  

  8.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ    29.000,00€ 
10/6671 2.000,00€ 

20/6671 9.000,00€ 

25/6671 4.000,00€ 

30/6671 5.000,00€ 

30/6672 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  

6.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ  26.000,00€ 
10/6671.01 1.000,00€ 

20/6671.01 5.000,00€ 

25/6671.01 2.500,00€ 

30/6671.01 4.000,00€ 

30/6672.01 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  

5.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ  17.500,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

 

72.500,00€ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση και 

επισκευή οχημάτων Δήμου Προσοτσάνης  για το έτος 2014, με κριτήριο κατακύρωσης τη 



 
χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου και με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της 

αξίας των ανταλλακτικών και των ελαστικών  (επί τιμοκαταλόγου).  

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Τόπος και Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20 Νοεμβρίου  ημέρα Τετάρτη  στο Δημοτικό κατάστημα 

(Χρήστου Σακάρη 15) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 

10:00π.μ. και λήξης παράδοσης των προσφορών 11:00π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία 

παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. 

Επίσης οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με 

άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του 

διαγωνισμού στην Διεύθυνση « Χρ. Σακάρη 15 , Γραφείο Πρωτοκόλλου,  Τ.Κ. 66200. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες 

και επιστρέφονται . 

Η μελέτη και η διακήρυξη  διατίθενται από το site  του Δήμου  (www.prosotsani.gr)  για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου τηλ. 

2522350152 κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα. 

 Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού με βάση την  301/2009 Πράξη του Ελ.Συν.Τμ.7  θα 

είναι η Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων.          

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες Διατάξεις - Τεύχη δημοπράτησης 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από :  

• Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυρώσεως 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 

• Το Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.»   

• Εγκ. Υπ. Οικονομικών Σ.2144/192/ΠΟΛ 215/87 και 1118148/936/0015/Εγκ. 3/92 

• Απόφαση Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-1975 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 

«Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αφοράς ανταλλακτικών & 

προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & 

των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53» . 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Αντικείμενο Εργασιών 

Το αντικείμενο των εργασιών είναι η επισκευή και συντήρηση των πετρελαιοκίνητων 

φορτηγών – ημιφορτηγών, των βενζινοκίνητων επιβατηγών – ημιφορτηγών, των 

απορριμματοφόρων  και των Μηχανημάτων Έργου του Δήμου (όπως αναλυτικά φαίνεται στην 

Τεχνική Περιγραφή που συνοδεύει τη Διακήρυξη) για το έτος 2014. 

Η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και των ΜΕ , θα αφορά πάσης φύσης εργασίες και 

επισκευές, καθώς και αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων μετά των 

απαραίτητων ανταλλακτικών, καθώς και αντικατάσταση φθαρμένων ελαστικών . 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των 

προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν σε συνεννόηση με την υπηρεσία.   

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά (σχετικό Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς) 



 
 Το σχετικό Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς βρίσκεται στο παράρτημα της αντίστοιχης 

μελέτης που συνέταξε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου . 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 72.500,00€ συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ, και αφορά τους παρακάτω κωδικούς εξόδων ,του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 

έτους 2013: 10/6263,  20/6263,  25/6263, 30/6263,  30/6264 ,10/6671, 20/6671, 25/6671, 
30/6671,  30/6672, 10/6671.01 ,20/6671.01, 25/6671.01, 30/6671.01, 30/6672.01.  

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν  αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
με μια από τις παρακάτω  μορφές   :  

• Εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί  ανταλλακτικά τα οποία 

προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών 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 

επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής 

και να μην χρησιμοποιεί ανταλλακτικά του εκάστοτε επίσημου δικτύου διακίνησης 

ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων –μηχανημάτων  αλλά να χρησιμοποιεί 

ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την 

οποία προορίζονται.   

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν δικό τους συνεργείο , όπως και 
αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, για την εκτέλεση των εργασιών που θα 
προσφέρουν και όχι μέσω τρίτων ή υπεργολάβων. 

Τέλος τα συνεργεία των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να βρίσκονται εντός  του νομού Δράμας.   

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής 

δικαιολογητικά: 

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας 

διακήρυξης. 

β) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σε αυτό και το είδος των εργασιών τους, που  έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 γ) Ταυτότητα για φυσικό πρόσωπο ή παραστατικό εκπροσώπησης για εταιρεία ή 

κοινοπραξία. Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους 

συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι 

ομόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.  

Εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί 

με την προσφορά εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά.  

Όταν αφορά φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δήλωση του άρθρου 8 του 

Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος 

ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του 

καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

• δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας  

• δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση  



 
• είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

• δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

• δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ. 

• δεν έχουν υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβείς δηλώσεις προς την υπηρεσία. 

• έλαβαν γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων 

και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

• δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από την 

υπηρεσία, όποτε η επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος. 

• διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και 

συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί. 

• ο τιμοκατάλογος που καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα 

αντίστοιχα οχήματα του Δήμου και είναι τα γνήσια που προτείνει 

• Δύναται να μεταβεί άμεσα  στον χώρο της πιθανής βλάβης του οχήματος προκειμένου  

να προσφέρει  την τεχνική υποστήριξη και την άμεση αντιμετώπιση της βλάβης  του οχήματος 

, όπου και αν βρίσκετε το όχημα αυτό 

Η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 

συμμετέχοντος.  

Γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε όλες τις εργασίες επισκευής και 
συντήρησης συμπεριλαμβανόμενων και των απαιτούμενων ανταλλακτικών  και όχι σε μέρος 
των εργασιών ή μόνο για τα ανταλλακτικά . 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Εγγυήσεις 

6.1 Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις  εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα 

νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό. 

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της 

ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 

6.2  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για 
ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό 2% της Προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς  το 
Φ.Π.Α. των υπηρεσιών και ειδών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος ανά κατηγορία δαπάνης 
δηλαδή είναι 1.178,86 €.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής ορίζεται σε 120 ημερολογιακές ημέρες 

προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.. 

6.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο πάροχος  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της  εργασίας, υποχρεούται να καταθέσει προ 

ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του 

προϋπολογισμού χωρίς να υπολογίζεται η ενδεχόμενη έκπτωση και ο ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της 

εγγύησης αυτής ορίζεται  σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 

6.4 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, 

πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

- Την ημερομηνία έκδοσης. 

- Τον εκδότη. 

- Τον Δήμο προς τον οποίο απευθύνεται. 

- Τον αριθμό της εγγύησης. 



 
- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 

- Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού (για την εγγύηση συμμετοχής). 

- 'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

- 'Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισμό 

και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες 

από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

- 'Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ο.τ.α. που διενεργεί τον 

διαγωνισμό. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

Προσφορές 

7.1 Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 

πάνω στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις: 

α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  

β) Ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την εργασία, δηλαδή «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2013». με 

κεφαλαία γράμματα.  

γ) Ο αριθμός μελέτης  . 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 1).  

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. 

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής 

και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο (2) αντίγραφα. Τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς τοποθετούνται σε δύο (2) αντίγραφα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον 

κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  

β) Ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την εργασία, δηλαδή «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ». με 

κεφαλαία γράμματα.  

γ) Ο αριθμός  της μελέτης. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 1).  

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. 

 

7.2 Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους 

εκπροσώπους τους. 

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της 

ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

7.3 Γίνονται δεκτές προσφορές ανά κατηγορία των ζητούμενων εργασιών και κατηγορία 

οχήματος. 



 
7.4 Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και 

σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

7.5 Οι κατατεθειμένοι τιμοκατάλογοι μπορούν λόγω του μεγάλου όγκου τους και για 

μεγαλύτερη ευχρηστία να κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή (CD).  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην πληρότητα των κατατιθέμενων τιμοκαταλόγων 

από τους διαγωνιζόμενους δεδομένου ότι θα πρέπει να περιλαμβάνουν οτιδήποτε χρειαστεί να 

τιμολογηθεί από τους ανάδοχους στο μέλλον.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Χρόνος Ισχύος των Προσφορών 

8.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

8.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

8.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν 

από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών. 

8.4 Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, ματαιώνονται τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Ενστάσεις 

9.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της 

συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 

Εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από την γνωστοποίηση της διακήρυξης έως την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται 

οι ημερομηνίες αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης και της διακήρυξης και της διεξαγωγής 

του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από 

την επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής 

απόφασης με δική τους φροντίδα. 

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν, μόνο 

από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Κατά την διάρκεια 

του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από  την ημέρα από την ημέρα 

ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 

αναβολή διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με 

αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Δημαρχιακή Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 

9.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 

προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

9.3 Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από 

τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

Τρόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού 

10.1 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 1, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης 

των προσφορών και αυτό γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για 

οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η 



 
παράδοση των προσφορών άρχισε πριν από τη λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται 

χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 

10.2 Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της επιτροπής η οποία 

ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 71/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου  συνεχίζεται δημόσια 

και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά σειρά 

παράδοσής τους και γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόμενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο 

φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε πάνω σε 

αυτόν ο αύξων αριθμός του συμμετέχοντος που έχει γραφεί και στον φάκελο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στη 

συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση αυτών που υποβάλλουν προσφορά σε 

πρακτικό. 

10.3 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι 

μέσα στην αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστικά, ώστε να 

γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι’ αυτούς 

που θα αποκλεισθούν. 

10.4 Εν συνεχεία μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και ανακοινώνονται τα 

ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. Ακολούθως συνεχίζει η 

συνεδρίαση στην οποία παρουσία των διαγωνιζομένων γίνεται το άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών. 

10.5 Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετική 

ημέρα και ώρα, αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και 

γράφονται οι τιμές στο πρακτικό του διαγωνισμού ανακοινώνοντας τες μεγαλόφωνα. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός με τη χαμηλότερη προσφορά. 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

Κατακύρωση 

11.1 Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου και σε 

χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την 

υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ 

αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 κυρώσεις. 

11.2 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται 

αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

Τιμή Προσφοράς - Κρατήσεις 

12.1 Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί 

υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ  

Δεν θα επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση για τη διάρκεια της σύμβασης και θα 

συμπεριλαμβάνουν την αξία των ανταλλακτικών, της εργασίας και κάθε εξόδου που έχει 

δαπανηθεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα μέχρι της παράδοσης, καθώς και κάθε τυχόν 

πρόσθετος φόρος, τέλος ή δασμός. 

12.2 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με τις 

αντίστοιχες κρατήσεις και φόρο εισοδήματος, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση (χαρτόσημο ΟΓΑ, 

τέλη δικαιώματα) που τυχόν θα ισχύει σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους κατά 

την ημέρα του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

Τρόπος Πληρωμής 

13.1 Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του αναδόχου μετά την προσκόμιση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών. 



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

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

13.2 Ο Δήμος δύναται μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον ανάδοχο σε 

συνεργασία με τον οριζόμενο από το Δήμο επίβλεψη και την σύνταξη της προσφοράς του 

αναδόχου για την επισκευή – συντήρηση, να αποφασίσει να μην προχωρήσει στην 

αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλλει στον μειοδότη την αξία της εργασίας του έως τη 

φάση της διάγνωσης της βλάβης αφού ο μειοδότης παραδώσει στο Δήμο το ελεγχόμενο 

μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. 

ΑΡΘΡΟ 14ο  

Διάρκεια Εκτέλεσης Εργασιών 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος και τίθεται εν ισχύ από της υπογραφής της 

σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 15ο  

Ειδικοί Όροι 

Ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την προσκόμιση του 

οχήματος στο συνεργείο με την εντολή επιθεώρησης, όπως υποβάλλει γραπτώς στο Δήμο ΔΕΛΤΙΟ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, με αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή της απαιτουμένης 

συντηρήσεως αυτού καθώς και των απαιτουμένων ανταλλακτικών και εκτίμηση της 

απαιτουμένης δαπάνης. Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην υπηρεσία για έλεγχο από 

την αρμόδια επιτροπή για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων.  

Κατόπιν της έγκρισης του Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης, επισκευάζεται το αυτοκίνητο 

και συντάσσεται ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που 

αποκαταστάθηκε ή της γενομένης συντηρήσεως αυτού καθώς και των ανταλλακτικών που 

χρησιμοποιήθηκαν με την τελική δαπάνη. 

 Όσο αφορά την προμήθεια ελαστικών, αυτή  θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες  και κατόπιν εντολής από τον Αρμόδιο Υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου.  

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Λήψη πληροφοριών 

Αντίγραφο της διακήρυξης κατατίθεται στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης και βρίσκεται 

στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09.00 πμ έως 13:30 

μμ.  

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Δημοσίευση 

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται πέντε(5) ημέρες τουλάχιστον πριν  την ημερομηνία 

διεξαγωγής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε   μια (1) τοπική ημερήσια εφημερίδα 

(παρ.5 του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/80), αναρτάται δε σε εμφανές μέρος του Δήμου, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, την 29113/00 Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ  και του Ν. 3548/2007. Τα έξοδα 

δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

              ΆΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ 



 

 

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Προσοτσάνης 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΡΟΫΠ. 72.500,00 € (με ΦΠΑ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 
ΚΥΚΛ. 

10-6263 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

Συντήρηση & επισκευή Μ.Μ. 
 2.000,00€  

10-6671 

 Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

Ανταλ/κά μέσων μεταφοράς  
2.000,00€ 

10-6671.01 

 Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

Ελαστικά  μέσων μεταφοράς  
1.000,00€ 

1. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  ΚΗΥ 9492 Χ Χ Χ 

2.- 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

(Βοηθ.στο σπίτι 
ΚΗΥ 9417 Χ Χ 

Χ 

3.- ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗΥ 1449 Χ Χ Χ 

4.- ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗΥ 9461 Χ Χ Χ 

ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00€ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ-ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 
ΚΥΚΛ. 

20-6263 

Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλ/σμού 

Συντήρηση & επισκευή Μ.Μ. 
10.000,00 

20-6671 

Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλ/σμού 

Ανταλλακτικά μέσων μεταφοράς 
9.000,00 

20-6671.01 

Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλ/σμού 

Ελαστικά  μέσων μεταφοράς 
5.000,00 

1.- ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 1351 Χ Χ Χ 

2.- ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 1440 Χ Χ Χ 

3.- ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 9415 Χ Χ Χ 

4.- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΗΥ 1399 Χ Χ Χ 

5.- ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 1481 Χ Χ Χ 

6.- ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 9459 Χ Χ Χ 

7.- ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΜΕ 106393 Χ Χ Χ 

ΣΥΝΟΛΟ 24.000,00€ 

 
 



 

 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ  &  ΟΧΗΜΑΤΑ  ΥΠ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 
ΚΥΚΛ. 

25-6263 

Υπηρεσίας Υδρευσης Αρδευσης 
Αποχ/σης  

Συντήρηση & επισκευή Μ.Μ. 
4.000,00 

 

25-6671 

Υπηρεσίας  Ύδρευσης Άρδευσης 
Αποχ/σης  

Ανταλλακτικά μέσων μεταφοράς 
4.000,00 

25-6671.01 

Υπηρεσίας  Ύδρευσης Άρδευσης 
Αποχ/σης  

Ελαστικά  μέσων μεταφοράς 
2.500,00 

1.- ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9414 Χ Χ Χ 

2.- ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1443 Χ Χ Χ 

3.- ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1390 Χ Χ Χ 

4.- ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9419 Χ Χ Χ 

5.- ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9466 Χ Χ Χ 

6.- ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΚΗΥ 9468 Χ Χ Χ 

7.- ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ 87875 Χ Χ Χ 

 ΣΥΝΟΛΟ 10.500,00€ 

 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ –ΦΟΡΤΗΓΑ     ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 
ΚΥΚΛ. 

30-6263 

Τεχνικής Υπηρεσίας   

Συντήρηση & επισκευή 

 

5.000,00 

30-6671 

Τεχνικής Υπηρεσίας   

Ανταλλακτικά μέσων μεταφοράς 

 
5.000,00 

 

30-6671.01 

Τεχνικής Υπηρεσίας   

Ανταλλακτικά μέσων μεταφοράς 

 
4.000,00 

 

1.- ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1482 Χ Χ Χ 

2.- ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1391 Χ Χ Χ 

3.- ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1487 Χ Χ Χ 

4.- ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9463 Χ Χ Χ 

5 ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ1359 Χ Χ Χ 

     ΣΥΝΟΛΟ 14.000,00€ 

 
 
 
 
 
 
    



 

 

          ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘ. 
ΚΥΚΛ. 

30/6264 

Τεχνικής Υπηρεσίας   
Συντήρηση & επισκευή Μ.Μ 

8.000,00 

30-6672 

Τεχνικής Υπηρεσίας   
Ανταλλακτικά μέσων μεταφοράς 

6.000,00 

30-6672.01 

Τεχνικής Υπηρεσίας   
Ελαστικά μέσων μεταφοράς 

5.000,00 

1.- ΓΚΡΕΗΝΤΕΡ ΜΕ 48017 X X X 

2.- 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ –

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ME 83826 

X X X 

3.- TΡΑΚΤΕΡ ΜΕ 56533 X X X 

4.- 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΜΕ 106380 

X X X 

5.- 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ –

ΦΟΡΤΩΤΗΣ  
ΜΕ 95705 

X X X 

6.- ΓΚΡΕΗΝΤΕΡ ΜΕ 097953 X X X 

ΣΥΝΟΛΟ 19.000,00€ 

 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Μηχ/κα, Ηλ/κα κλπ)                                        ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 23%): 72.500,00 € 

Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο οχήματος και υπερκατασκευής. 

Η διάθεση και κατανομή των προαναφερόμενων ποσών θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν κατά το έτος 2014.  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 

 

 ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

   

 

 



 

 

           
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου 
Προσοτσάνης 2014 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΡΟΫΠ. 72.500,00 € (με ΦΠΑ) 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΚΑΡΗ 15   

66200 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ   

Πληροφορίες : ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ    

Τηλ : 2522350152   

   

   

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΘΡΟ 1Ο 
Αντικείμενο της Προμήθειας 

Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης καθώς και της 
αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων σε εξωτερικά συνεργεία, 

συμπεριλαμβανομένης & της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών (μηχανικών, 

υπερκατασκευών κ.λ.π.) των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, για εργασίες που τυχόν 

θα προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους 2014.  

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες Διατάξεις 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 

• Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυρώσεως 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 

• Το Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.»   

• Εγκ. Υπ. Οικονομικών Σ.2144/192/ΠΟΛ 215/87 και 1118148/936/0015/Εγκ. 3/92 

• Απόφαση Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-1975 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 

«Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αφοράς ανταλλακτικών & 

προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & 

των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53»  
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

Η εκτέλεση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί με βάση τους όρους που θα καθορίσει η 

Οικονομική  Επιτροπή με κατάθεση από πλευράς των διαγωνιζομένων τιμοκαταλόγων 

ανταλλακτικών και ελαστικών  και χρέωσης της ώρας εργασίας των εταιριών τους, συνεργείων τους  

για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής μετά των ανταλλακτικών, και επί των τιμών των 

τιμοκαταλόγων θα προσφερθεί ποσοστιαία επί τοις εκατό (%) έκπτωση για την αξία των αναγκαίων 

ανταλλακτικών, και ελαστικών .  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των 
προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν σε συνεννόηση με την υπηρεσία.  

Τα ποσά που αναφέρονται ανά κατηγορία δαπάνης στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν 

δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο μηχανήματος και υπερκατασκευής . 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο 

του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή.  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και 

παράδοση των αντίστοιχων μηχανικών μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτημα 

αποσυναρμολογηθεί εντός του δημοτικού συνεργείου επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων. 

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

του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών. 



 

 

Διαδικασία 
Ο ανάδοχος την επομένη ημέρα από την είσοδο του οχήματος στο συνεργείου του, 

υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς στο Δήμο «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» με 

την αιτία που προκάλεσε την βλάβη, αναλυτική περιγραφή αυτής ή της αιτούμενης συντήρησης, 

των ανταλλακτικών & την εκτίμηση της σχετικής δαπάνης.  
Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο & έγκριση από την σχετική 

επιτροπή ελέγχου συντήρησης και επισκευής οχημάτων.  

Αφού λάβει την έγκριση, επισκευάζεται το όχημα & συντάσσεται «ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ» με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της συντήρησης που 

έγινε, των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν & της τελικής δαπάνης.  

Επισκευές 
Οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής, και οι οποίες πιθανόν να 

προκύψουν κατά το έτος 2014, δίδονται ενδεικτικά ομαδοποιημένες παρακάτω. 

(Οι κυριότερες εργασίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους και 

δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να 
προβλεφθούν). 

 

Α. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Μηχ/κα, Ηλ/κα κλπ) 

1. Επισκευή και συντήρηση κινητήρα  

1.1. Ρεκτιφιέ στροφάλου    

1.2. Εφαρμογή κουζινέτων    

1.3. Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων    

1.4. Πλάνισμα καπακιού    

1.5. Πλάνισμα κορμού κινητήρα    

1.6. Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων   
1.7. Αντικατάσταση χιτωνίων    

1.8. Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή    

1.9. Αλλαγή οδηγών βαλβίδων    

1.10. Αλλαγή εδρών βαλβίδων    

1.11. Φλάντζες τσιμούχες    

1.12. Ελατήρια    

1.13. Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων    

1.14. Ρύθμιση βαλβίδων    

1.15. Αλλαγή αντλία νερού    

1.16. Έλεγχος – επισκευή αντλίας πετρελαίου    
1.17. Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού    

1.18. Επισκευή υπερσυμπιεστή    

1.19. Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου    

1.20. Έλεγχος καυσαερίων    

1.21. Αποσυναρμολόγηση – συναρμολόγηση    

  

2. Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων  

2.1. Αλλαγή φουρκέτες    

2.2. Αλλαγή συγχρόνιζε    
2.3. Αλλαγή ρουλεμάν    

2.4. Αλλαγή γραναζιών    

2.5. Επισκευή αργό γρήγορο    

2.6. Φλάντζες τσιμούχες    

2.7. Πρωτεύων άξονας κομπλέ    

2.8. Δευτερεύων άξονας κομπλέ    

2.9. Σταυροί ταχυτήτων    

2.10. Σταθερά ταχυτήτων    

2.11. Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων    

3. Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη  

3.1. Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη    



 

 

3.2. Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη    

3.3. Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν    

3.4. Ζεύγη φερμουίτ    

3.5. Επισκευή δίσκου    

3.6. Επισκευή πλατώ    
3.7. Αλλαγή φυσούνας    

4. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)  

4.1. Αλλαγή αμορτισέρ    

4.2. Αλλαγή - επισκευή σούστες    

4.3. Αλλαγή μπρακέτα    

4.4. Αλλαγή σινεμπλόκ    

4.5. Αλλαγή κόντρες κλπ.    

5. Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος  

5.1. Ακραξώνιο    

5.2. Πείρος ακραξωνίου    
5.3. Ρουλεμάν πείρων ακραξωνίων    

5.4. Ρουλεμάν μουαγιέ    

5.5. Τσιμούχες μουαγιέ    

5.6. Ροδέλες    

5.7. Ροδέλες μεταλλικές    

5.8. Γλίστρες – κουζινέτα    

5.9. Τάπες πηροδακτυλιών    

5.10. Γρασσαδοράκια    

5.11. Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας    

5.12. Έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης    
5.13. Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού    

5.14. Έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως    

6. Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών  

6.1. Στρόφαλος    

6.2. Ρουλεμάν    

6.3. Ελατήρια κόφλερ , σετ    

6.4. Δακτυλίδια    

6.5. Μπιέλες    

6.6. Σετ ελατήρια    

6.7. Σετ φλάντζες    
6.8. Σκάστρα κόφλερ    

6.9. Σετ φλάντζες κόφλερ    

6.10. Σετ ελατήρια κόφλερ    

6.11. Βαλβίδα κόφλερ    

6.12. Χιτώνιο κόφλερ    

6.13. Φίλτρα    

7. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού  

7.1. Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν    

7.2. Επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων – ημιαξονίων    
7.3. Φλάντζες τσιμούχες    

8. Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων  

8.1. Γενική επισκευή μίζας    

8.2. Αλλαγή μίζας    

8.3. Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό – αυτομάτου    

8.4. Αλλαγή δυναμό    

8.5. Έλεγχος και επισκευή φωτισμού    

8.6. Αλλαγή φαναριών    

9. Επισκευή και συντήρηση καμπίνας-οχήματος  

9.1. Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου    
9.2. Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης    



 

 

9.3. Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης    

9.4. Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας    

9.5. Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους καμπίνας   

9.6. Αντικατάσταση πατώματος καμπίνας    

9.7. Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί    
9.8. Επισκευή καθισμάτων αέρος    

9.9. Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά περίπτωση 

9.10. Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος    

9.11. Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα    

9.12. Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων    

9.13. Επισκευή αρθρώσεων θυρών    

9.14. Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων    

9.15. Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών    

9.16. Τσιμούχες στεγανοποίηση    

10. Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου 

10.1. Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου   

11.ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ  

11.1.  Έλεγχος δικτύου αέρος    

11.2.  Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας    

11.3.  Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών    

11.4.  Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων    

11.5.  Έλεγχος – τορνίρισμα ταμπούρων    

11.6.  Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ    

11.7.  Λίπανση – αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών – μουαγιέ    

11.8.  Τσιμούχες – δαχτυλίδια   
Α. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Β. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  

  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 
 
 

ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  



 

 

              

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου 
Προσοτσανης έτους 2014 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ. 72.500,00 € (με ΦΠΑ) 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΚΑΡΗ 15   

66200 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ   

Πληροφορίες :    

Τηλ : 2522350150   

   

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
(κατά το σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης εργασιών επισκευής  

& ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών)  
 

Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων  

……………………………………………………………………………………..……………….……………………….….............……………

…………………………………………………………….……………………….…..………………….……………………………………………

…………………………………………………………………. 

με έδρα .…………………………………..……………… οδός ………….………………………..……………….. αριθμ. ……..….. 

Τ.Κ.: ……………………………… Τηλ.: ……………………………………………………… Fax: 

……………………………………………………….. 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των 

λοιπών στοιχείων του, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και 

δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση των 
εργασιών επισκευής των οχημάτων του Δήμου με τις ακόλουθες τιμές ανά ώρα ή ανά εργασία 

επισκευής & με ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του επίσημου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών της 

επιχείρησής μου, για την/ τις κατηγορία/ες της/των εργασιας/ών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην 

Τεχνική Έκθεση  

Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά το 

έτος 2010 - 2011 και οι οποίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους 

αφορούν σε επισκευές:  

Α. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Μηχ/κα, Ηλ/κα κλπ) 



 

 

 

Δίδονται ομαδοποιημένες οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής οι οποίες είναι ενδεικτικές : 

 

 
 Α.’_ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  
 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

1. Επισκευή και συντήρηση κινητήρα  

1.1 Ρεκτιφιέ στροφάλου    

1.2 Εφαρμογή κουζινέτων    

1.3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων    

1.4 Πλάνισμα καπακιού    

1.5 Πλάνισμα κορμού κινητήρα    

1.6 
Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών  

και εφαρμογή πείρων  

 

 

 

 

1.7 Αντικατάσταση χιτωνίων    

1.8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή    

1.9 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων    



 

 

1.10 Αλλαγή εδρών βαλβίδων    

1.11 Φλάντζες τσιμούχες    

1.12 Ελατήρια    

1.13 Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων    

1.14 Ρύθμιση βαλβίδων    

1.15 Αλλαγή αντλία νερού    

1.16 Έλεγχος – επισκευή αντλίας πετρελαίου    

1.17 Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού    

1.18 Επισκευή υπερσυμπιεστή    

1.19 Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου    

1.20 Έλεγχος καυσαερίων    

1.21 Αποσυναρμολόγηση – συναρμολόγηση    

1.22 Βαφή κινητήρα.  
 

 

 

 

 

2. Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων  

2.1 Αλλαγή φουρκέτες    



 

 

2.2 Αλλαγή συγχρόνιζε    

2.3 Αλλαγή ρουλεμάν    

2.4 Αλλαγή γραναζιών    

2.5 Επισκευή αργό γρήγορο    

2.6 Φλάντζες τσιμούχες    

2.7 Πρωτεύων άξονας κομπλέ    

2.8 Δευτερεύων άξονας κομπλέ    

2.9 Σταυροί ταχυτήτων    

2.10 Σταθερά ταχυτήτων    

2.11 Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων    

 

3. Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη  

3.1 Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη    

3.2 Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη    

3.3 Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν    

3.4 Ζεύγη φερμουίτ    



 

 

3.5 Επισκευή δίσκου    

3.6 Επισκευή πλατώ    

3.7 Αλλαγή φυσούνας    

 

4. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων  
(σούστες , αποσβεστήρες κραδασμών)  

4.1  Αλλαγή αμορτισέρ    

4.2  Αλλαγή - επισκευή σούστες    

4.3  Αλλαγή μπρακέτα    

4.4  Αλλαγή σινεμπλόκ    

4.5  Αλλαγή κόντρες κλπ.    

 

5. Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος  

5.1 Ακραξώνιο    

5.2 Πείρος ακραξωνίου    

5.3 Ρουλεμάν πείρων ακραξωνίων    

5.4 Ρουλεμάν μουαγιέ    

5.5 Τσιμούχες μουαγιέ    



 

 

5.6 Ροδέλες    

5.7 Ροδέλες μεταλλικές    

5.8 Γλίστρες – κουζινέτα    

5.9 Τάπες πηροδακτυλιών    

5.10 Γρασσαδοράκια    

5.11 Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας    

5.12 Έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης    

5.13 Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού    

5.14 Έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως    

 

6. Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης  

6.1 Έλεγχος δικτύου αέρος    

6.2 Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας    

6.3 Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών    

6.4 Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων    

6.5 Έλεγχος – τορνίρισμα ταμπούρων    



 

 

6.6 Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ    

6.7 
Λίπανση – αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών – 

μουαγιέ  
  

6.8 Τσιμούχες – δαχτυλίδια    

 

7. Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών  

7.1 Στρόφαλος    

7.2 Ρουλεμάν    

7.3 Ελατήρια κόφλερ , σετ    

7.4 Δακτυλίδια    

7.5 Μπιέλες    

7.6 Σετ ελατήρια    

7.7 Σετ φλάντζες    

7.8 Σκάστρα κόφλερ    

7.9 Σετ φλάντζες κόφλερ    

7.10 Σετ ελατήρια κόφλερ    

7.11 Βαλβίδα κόφλερ    



 

 

7.12 Χιτώνιο κόφλερ    

7.13 Φίλτρα    

 

8. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού  

8.1  Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν    

8.2  Επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων – ημιαξονίων    

8.3  Φλάντζες τσιμούχες    

 

9. Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων  

9.1  Γενική επισκευή μίζας    

9.2  Αλλαγή μίζας    

9.3  Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό – αυτομάτου    

9.4  Αλλαγή δυναμό    

9.5  Έλεγχος και επισκευή φωτισμού    

9.6  Αλλαγή φαναριών    

 

10. Επισκευή και συντήρηση καμπίνας-οχήματος  



 

 

10.1 Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου    

10.2 Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης    

10.3 
Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας 

ανύψωσης  
  

10.4 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας    

10.5 
Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους 
καμπίνας 

  

10.6 Αντικατάσταση πατώματος καμπίνας    

10.7 Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί    

10.8 Επισκευή καθισμάτων αέρος    

10.9 
Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και 

ταπετσαρίας κατά περίπτωση  
  

10.10 Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος    

10.11 Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα    

10.12 Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων    

10.13 Επισκευή αρθρώσεων θυρών    

10.14 Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων    

10.15 Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών    



 

 

10.16 τσιμούχες στεγανοποίηση    

 

11.Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου 

11.1 Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου    

 
 

Β.Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής  

1.1 Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής    

 

 

Γ.Επισκευή και συντήρηση ελαστικών  

1.1 Επισκευή και συντήρηση ελαστικών    

 

 
 
 

    Ο Προσφέρων  
      (υπογραφή-σφραγίδα) 
 



 

 

 
 
 
 
 
Β.’_ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  

 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ  
 

έκπτωση στις τιμές του τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών 

της επιχείρησής μου σε ακέραιες μονάδες 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:………………………………………….…….……………………………. % 

 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : …………………………………….. ………………………………….% 
 

 

 

 

 

…………………, ……… / ……… / 2013 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Γ.’_ ΕΛΑΣΤΙΚΑ    
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ  
 

έκπτωση στις τιμές του τιμοκαταλόγου ελαστικών  

της επιχείρησής μου σε ακέραιες μονάδες 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:………………………………………….…….……………………………. % 

 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : …………………………………………………………………………. % 

 

 

 

 
 

…………………, ……… / ……… / 2013 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

 

 


