
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Πολυτεχνείου 50 – Τ.Κ.63100

Πολύγυρος 11-4-2019 

Αριθμ. Πρωτ. : Φ.6ζ /5574 

Τηλ.: 2371350738
Φαξ: 2371023391
Ηλ. Ταχυδρ.: prom1@polygyros.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου :

προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για την  εργασία
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΑΖΙ  ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» για  τις  ανάγκες  του  Δήμου
Πολυγύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,
βάσει μόνο τιμής.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι  η επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του
Δήμου Πολυγύρου, μαζί με τα απαραίτητα ανταλλακτικά για τις συγκεκριμένες επισκευές, για ένα
έτος από την υπογραφή της  σύμβασης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  7/2019 μελέτη της Δ/νσης
Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Πολυγύρου  συνολικού  προϋπολογισμού  387.096,77€ χωρίς
Φ.Π.Α.  24%,  και  θα  χρηματοδοτηθεί  από πιστώσεις  των  οικονομικών ετών 2019 &  2020 του
∆ήµου Πολυγύρου.

CPV:  50110000-9  (Υπηρεσίες  επισκευής  και  συντήρησης  μηχανοκίνητων  οχημάτων  και
παρεπόμενου εξοπλισμού)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού   Συστήματος
Ηλεκτρονικών  ∆ηµοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗ∆ΗΣ)  μέσω  της διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr. (αρ.ηλ.διαγ. 70093)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 05/05/2019 και ώρα 23:00.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν (ή να

συνεργαστούν  με  τρίτους  που  μπορούν  να  εκτελέσουν)  τις  ως  άνω εργασίες  σύμφωνα  με  τις
κείμενες διατάξεις. 

Η εγγύηση συμμετοχής  στον  διαγωνισμό,  ορίζεται  σε  ποσοστό  2% επί  του ενδεικτικού
προϋπολογισμού (χωρίς το ΦΠΑ) του/των τμήματος/τμημάτων της υπ’ αριθμ. 7/2019 μελέτης της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή
στην  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr του  ΕΣΗΔΗΣ  και  του  ΚΗΜΔΗΣ.  Επίσης  θα
παρέχεται  ελεύθερη,  άμεση  και  πλήρης  πρόσβαση  σε  όλα  τα  τεύχη  του  διαγωνισμού  στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου: www.polygyros.gr.

Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 4-4-2019. 
Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

& στο τηλέφωνο 2371350738 από τον κ. Μαρινούδη Ιωάννη ή την κα. Κατερτζή Θεανώ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

Δήμος Πολυγύρου 
Αρ.Πρ. : 5574 / 5156 
Ημ.Πρ. : 11/04/2019

http://www.polygyros.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:prom1@polygyros.gr
ΑΔΑ: ΩΑΝΕΩΞΜ-54Θ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 11/04/2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: φ.6στ/ 5573

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ»

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

1
Υπηρεσίες  επισκευής  και  συντήρησης  μηχανοκίνητων
οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

CPV: 50110000-9

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 387.096,77€ ( πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο
τιμής

Δήμος Πολυγύρου 
Αρ.Πρ. : 5573 / 5155 
Ημ.Πρ. : 11/04/2019





1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δήμος Πολυγύρου

Ταχυδρομική διεύθυνση Πολυτεχνείου 50

Πόλη Πολύγυρος

Ταχυδρομικός Κωδικός 63100

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS EL527

Τηλέφωνο +30 23713 50738

Φαξ +30 23710 23391

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο prom1@polygyros.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες κ. Ιωάννης Μαρινούδης

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.polygyros.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  είναι   Δήμος   μη  κεντρική  αναθέτουσα  αρχή   και  ανήκει  στην  Γενική
Κυβέρνηση Υποτομέας ΟΤΑ 

  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω
της ιστοσελίδας του Δήμου Πολυγύρου www  .  polygyros  .  gr

β)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www  .  polygyros  .  gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πολυγύρου. Η δαπάνη για την εν
λόγω  σύμβαση βαρύνει τις με ΚΑΕ: 02.10.6263.000  με ποσό 8.000,00€, 02.15.6263.000 με ποσό
6.635,00€,  02.20.6263.000  με  ποσό  99.445,00€,  02.25.6263.002  με  ποσό  11.600,00€,
02.30.6263.000 με ποσό 114.320,00€ σχετικές  πιστώσεις  του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους  2019 και  τις   με  Κ.Α.Ε  :  002.10.6263.000 με  ποσό 8.000,00€,  02.15.6263.000 με  ποσό
6.635,00€,  02.20.6263.000  με  ποσό  99.445,00€,  02.25.6263.002  με  ποσό  11.600,00€,
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02.30.6263.000 με ποσό 114.320,00€ σχετικές  πιστώσεις  του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2020  του Δήμου Πολυγύρου.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι  η επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου
Πολυγύρου, μαζί με τα απαραίτητα ανταλλακτικά για τις συγκεκριμένες επισκευές,  για ένα έτος
από την υπογραφή της σύμβασης.   Οι ανάγκες που πρόκειται  να καλύψει  ο Δήμος Πολυγύρου
αναθέτοντας  τις  υπηρεσίες  της  παρούσας  μελέτης,  είναι  ανάγκες  σε  εξειδικευμένες  εργασίες
επισκευών και συντήρησης και στα απαραίτητα ανταλλακτικά που απαιτούνται των οχημάτων και
μηχανημάτων του, προγραμματισμένες και απρόβλεπτες   που θα αποκαθίστανται από εξωτερικά
συνεργεία και οι οποίες πρέπει να επισκευάζονται άμεσα ώστε τα οχήματα και μηχανήματα του
Δήμου Πολυγύρου να ανταποκρίνονται έγκαιρα και με αξιοπιστία στις κρίσιμες υπηρεσίες προς
τους  πολίτες  (καθαριότητα,  ηλεκτροφωτισμός,  ύδρευση  κλπ.),  προς  όφελος  του  Δημοσίου
συμφέροντος. 

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στον  ακόλουθο  κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 50110000-9 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων
οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού» και αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

α/α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΑΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 
(€) 

1 50110000-9 Επισκευή και συντήρηση ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΜΕΡΩΝ *(μαζί με τα ηλεκτρικά συστήμα-
τα) καθώς και ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-
ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (μαζί με τις βαφές) με-
γάλων φορτηγών άνω των 3,5 tn (απορριμ-
ματοφόρων, πλυντηρίων κάδων, γερανο-
φόρων, ανατρεπόμενων κλπ) και λεωφο-
ρείων (μεταφοράς προσωπικού) άνω των 9
ατόμων, όπως αναφέρεται στην μελέτη. 

219.354,84 272.000,00 

2 50110000-9 Επισκευή και συντήρηση ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΜΕΡΩΝ* (μαζί με τα ηλεκτρικά συστήμα-
τα) 
ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (μαζί με τις βαφές) 
επιβατικών οχημάτων και ελαφρών φορτη-
γών μέχρι 3,5 tn (ανοικτών και κλειστών), 
δικύκλων και τρικύκλων, όπως αναφέρεται
στην μελέτη. 

51.612,90 64.000,00 

3 50110000-9 Επισκευή και συντήρηση 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
(Φορτωτών, σκαπτικών, οδοποιίας, δια-
γράμμισης οδών, σαρώθρων, κλπ), όπως 
αναφέρεται στην μελέτη. 

116.129,03 144.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 387.096,77 480.000,00 

*Επισκευή και συντήρηση ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ: Επισκευή και συντήρηση του κινητήρα,

κιβωτίου  ταχυτήτων,  διαφορικού,  των  συστημάτων  τροφοδοσίας,  εξαγωγής  καυσαερίων,

διεύθυνσης,  πέδησης,  μετάδοσης  κίνησης  στους  κινητήριους  τροχούς,  ανάρτησης,  ψύξης,  και

λίπανσης αυτοκινήτων.
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1  : «Επισκευή και συντήρηση ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (μαζί με τα ηλεκτρικά συστήμα-
τα) καθώς και ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (μαζί με τις βαφές) μεγάλων φορτηγών
άνω των 3,5 tn (απορριμματοφόρων, πλυντηρίων κάδων, γερανοφόρων,  ανατρεπόμενων κλπ) και
λεωφορείων (μεταφοράς προσωπικού) άνω των 9 ατόμων,», εκτιμώμενης αξίας 219.354,84€ πλέον
ΦΠΑ 52.645,16€.

ΤΜΗΜΑ 2  : «Επισκευή και συντήρηση ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (μαζί με τα ηλεκτρικά συστήμα-
τα) ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (μαζί με τις βαφές) επιβατικών οχημάτων και ελαφρών φορτηγών μέχρι
3,5 tn (ανοικτών και κλειστών), δικύκλων και τρικύκλων», εκτιμώμενης αξίας  51.612,90€ πλέον
ΦΠΑ 12.387,10€.

ΤΜΗΜΑ 3  : «Επισκευή και συντήρηση ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Φορτωτών, σκαπτικών, οδο-
ποιίας, διαγράμμισης οδών, σαρώθρων, περονοφόρων κλπ)», εκτιμώμενης αξίας 116.129,03€ πλέον
ΦΠΑ 27.870,97€.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα. Σε κάθε περίπτωση η
υποβολή προσφοράς αφορά το σύνολο των εργασιών και το σύνολο των οχημάτων κάθε τμήματος
του Δήμου.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία. 

Η  εκτιμώμενη  αξία  της  συνολικής  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  480.000,00  €
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%  (προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ:  €  387.096,77   ΦΠΑ  :  €
92.903,23).

Οι ζητούμενες υπηρεσίες και ο προϋπολογισμός όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 7/2019 μελέτη
είναι  ενδεικτικές.  Ο  ∆ήμος  Πολυγύρου  δεν  υποχρεούται  στην  εξάντληση  της  πίστωσης  της
σύμβασης.

Ο  ∆ήμος  Πολυγύρου  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  απορροφά  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  τις
αναγκαίες εργασίες από τις εργασίες της μελέτης και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά σύμφωνα με
τις κάθε φορά διαμορφούμενες ανάγκες του, δεδομένης της αδυναμίας επακριβούς προσδιορισμού
των αναγκών του ανά είδος εργασίας και ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της
υπηρεσίας αυτής, χωρίς όμως να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της σύμβασης.

Προβλέπεται δικαίωμα χρονικής παράτασης από τη λήξη της σύμβασης, με τους ίδιους όρους της
αρχικής,  ύστερα από συμφωνία  των συμβαλλομένων μερών,  μέχρι  την ανάδειξη  νέου παρόχου
υπηρεσιών και την υπογραφή της νέας σύμβασης, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών
(3) μηνών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση του ποσού της
σύμβασης ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1)έτος. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ’
αριθμ.  7/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας
διακήρυξης. 

Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το  κριτήριο  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη
προσφοράς, βάσει  μόνο της τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και  λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

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

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

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.  

Της αριθ. 186/2019 απόφασης πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης
Της αριθ. 31/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυ-
ξης και οι τεχνικές προδιαγραφές. 
Την υπ’ αριθμ. 295/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας
αξιολόγησης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2019
Την υπ’ αριθμ. 399/2018 απόφαση του Δ.Σ. για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και
παροχής υπηρεσιών έτους 2019

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/05/2019 και ώρα 23:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr ,  την 09/05/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
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1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη  της  παρούσας  σύμβασης  απεστάλη  με  ηλεκτρονικά  μέσα  για  δημοσίευση  στις
04/04/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη  και  το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:   http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr,  όπου  η σχετική  ηλεκτρονική  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 70093

Προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  δημοσιεύεται  και  στον  Ελληνικό  Τύπο,
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : (Δεν απαιτείται δημοσίευση – Ν.4412/16 άρθρο 377
παρ.1 περ. 68, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 4469/17).

Η προκήρυξη  (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)  όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η  Διακήρυξη  θα  καταχωρηθεί στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη
διεύθυνση (URL) :   www  .  polygyros  .  gr  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007 και 46 του Ν. 3801/2009, σε συνδυασμό με τα άρθρα
377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις  υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α του  ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ. 2019/S 070-165508 προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
4. Η με αρ. 7 /2019 μελέτη παροχής υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως η ηλεκτρονική  υποβολή, εκτελούνται  με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο  δέκα (10)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο
δικτυακό  τόπο  του  διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται
από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από  εκείνους  που  διαθέτουν
σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν  χορηγηθεί  (όνομα χρήστη και  κωδικό  πρόσβασης)  και
απαραίτητα  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η  διάρκεια  της  παράτασης  θα  είναι  ανάλογη  με  τη  σπουδαιότητα  των  πληροφοριών  ή  των
αλλαγών.

Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί  στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας
μεταξύ  των  τμημάτων  των  εγγράφων  της  σύμβασης  που  έχουν  συνταχθεί  σε  περισσότερες
γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με
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το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις
της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί
το έγγραφο. 

Τα  αποδεικτικά  έγγραφα συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη
μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά
εφαρμόζεται  η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.  1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  μπορούν  να  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην
ελληνική  γλώσσα  επικυρωμένη  είτε  από  πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις  διατάξεις  της  εθνικής
νομοθεσίας  είτε  από  πρόσωπο  κατά  νόμο  αρμόδιο  της  χώρας  στην  οποία  έχει  συνταχθεί  το
έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται και στην  αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή  μερίσματα  που  λήγουν  κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  των  οικονομικών  φορέων  από  έναν  ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι  εγγυήσεις  αυτές  περιλαμβάνουν  κατ’ ελάχιστον  τα  ακόλουθα  στοιχεία:  α)  την  ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης,  ε)  το  ποσό  που  καλύπτει  η  εγγύηση,  στ)  την  πλήρη  επωνυμία,  τον  Α.Φ.Μ.  και  τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος  χαρτοσήμου,  η)  τα  στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς
τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  εκδότες  των  εγγυητικών  επιστολών  προκειμένου  να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα  και,  σε  περίπτωση  ενώσεων  οικονομικών  φορέων,  τα  μέλη  αυτών,  που  είναι
εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),  εγγυητική  επιστολή συμμετοχής,
που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ  του/των τμήματος/τμημάτων
για το/τα οποία θα συμμετέχουν και συγκεκριμένα στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων
ογδόντα επτά  ευρώ και δέκα λεπτών (4.387,10 ευρώ)  για το ΤΜΗΜΑ 1 , στο ποσό των χιλίων
τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (1.032,26 ευρώ) για το ΤΜΗΜΑ 2 και στο ποσό των
δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (2.322,58 ευρώ)  για το
ΤΜΗΜΑ 3 ή τα αντίστοιχα αθροίσματά τους αν συμμετέχουν για περισσότερα του ενός τμήματα. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι  10/12/2019, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει,  πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης
καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής  επιστρέφεται  στους  λοιπούς  προσφέροντες,  σύμφωνα με  τα  ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3
έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό)
προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (εάν  πρόκειται  για
μεμονωμένο  φυσικό  ή νομικό  πρόσωπο) ή σε ένα από τα  μέλη του (εάν πρόκειται  για  ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.   Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους
ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ  C 195 της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο

Σελίδα 9





2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό  τομέα (ΕΕ  L 192 της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως ορίζεται  στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική  αυτουργία ή συνέργεια  ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,  όπως ορίζονται  στο άρθρο 4
αυτής, 

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου  της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ  L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ)  παιδική  εργασία  και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  2  της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για  την  πρόληψη  και  την  καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων και  για  την  προστασία  των
θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε
τελεσίδικηαμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.)  και  IKE ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομη-
νία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο προσφέρων έχει  αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή
την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης.
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν τόσο την κύρια  όσο και  την
επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί
σε  βάρος  του  οικονομικού  φορέα,  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου
από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της
εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική  απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι
οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)  διενεργηθέντες  ελέγχους,  ή  ββ)  δύο  (2)  πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3 Δεν αφορά στην παρούσα σύμβαση
2.2.3.4. Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α)  εάν  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  στην  παρ.  2  του  άρθρου  18  του  ν.
4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής  εκκαθάρισης  ή
τελεί  υπό  αναγκαστική  διαχείριση από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές  διατάξεις  νόμου.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να μην αποκλείει  έναν
οικονομικό  φορέα  ο  οποίος  βρίσκεται  σε  μία  εκ  των  καταστάσεων  που  αναφέρονται  στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει  ότι  ο εν λόγω φορέας είναι  σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη  συμμετοχή  του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η)  εάν  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται  να του αποφέρουν
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αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ)  εάν  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  το  οποίο  θέτει  εν  αμφιβόλω  την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμε-
τάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγο-
νότος. 

2.2.3.5. Δεν αφορά  στην παρούσα σύμβαση. 

2.2.3.6.  Ο  προσφέρων  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει  ότι  τα  μέτρα  που  έλαβε  επαρκούν  για  να  αποδείξουν  την  αξιοπιστία  του,  παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του  παραπτώματος.  Αν  τα  μέτρα  κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας  που  έχει  αποκλειστεί,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί  να κάνει  χρήση της  ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016.

2.2.3.9.  Οικονομικός φορέας,  στον οποίο έχει επιβληθεί,  με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου  74  του  ν.  4412/2016,  η  ποινή  του  αποκλεισμού  αποκλείεται  αυτοδίκαια  και  από  την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης
απαιτείται  να  ασκούν  εμπορική  ή  βιομηχανική  ή  βιοτεχνική  δραστηριότητα  συναφή  με  το
αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και
μηχανημάτων.  

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται
στο  κράτος  εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων
εγκατεστημένων  σε  κράτος  μέλους  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου (Ε.Ο.Χ)  ή  σε  τρίτες
χώρες  που  προσχωρήσει  στη  ΣΔΣ,  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην  προηγούμενη
περίπτωση  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα
διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 
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Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και  επαγγελματική  ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

 Να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας συνεργείου/ων από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ
για όλα τα είδη των εργασιών που περιλαμβάνονται στα τμήματα για τα οποία θα καταθέσουν
προσφορά. Αν το συνεργείο των διαγωνιζομένων δεν διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες για όλα τα
είδη των εργασιών που περιλαμβάνονται  στα τμήματα  για τα οποία κατέθεσαν προσφορά,  θα
πρέπει  να  δηλώσουν  γραπτώς  (Υπεύθυνη  δήλωση  ανάθεσης  και  αποδοχής  σύμφωνα  με  όσα
αναφέρονται  στη συγγραφή υποχρεώσεων της  7/2019 μελέτης  και  την παρούσα διακήρυξη) τα
αντίστοιχα συνεργεία  που πρόκειται  να χρησιμοποιήσουν και να συνεργαστούν  για μέρος  των
υπηρεσιών που μπορεί να προκύψουν από τις εργασίες του τμήματος που συμμετέχουν, τα οποία θα
έχουν τα απαραίτητα προσόντα (άδειες, προσωπικό κλπ) όπως προβλέπονται από την νομοθεσία.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης
των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα
των οποίων στηρίζονται. 

Ειδικά,  όσον αφορά στα κριτήρια  επαγγελματικής  ικανότητας  που σχετίζονται  με  τους  τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος  ΧΙΙ  του Προσαρτήματος  Α΄ του ν.  4412/2016 ή με την  σχετική  επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν
οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή  τις  υπηρεσίες  για  τις  οποίες  απαιτούνται  οι
συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια
που  σχετίζονται  με  την  απαιτούμενη  με  τη  διακήρυξη  οικονομική  και  χρηματοοικονομική
επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις  καταστάσεις  της  παραγράφου 2.2.3 και  β)  πληρούν τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  των
παραγράφων  2.2.4,  2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης, προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της
προσφοράς τους  ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
στην παρούσα Παράρτημα III το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες
του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και  συμπληρώνεται  από τους  προσφέροντες  οικονομικούς  φορείς
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σύμφωνα  με  τις  οδηγίες   του  Παραρτήματος  1.  (Στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  οδηγίες
για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας
eΕΕΕΣ. )
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),
το  οποίο  είναι  δυνατό  να  φέρει μόνο  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση  εκπροσώπου  του
οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς
ή  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση οικονομικών  φορέων,  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους,  όπως  ορίζονται  στις  παραγράφους  2.2.1  έως  2.2.8,  κρίνονται  κατά  την  υποβολή  της
προσφοράς,  κατά  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παρούσας  και  κατά  τη  σύναψη  της
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με  την παράγραφό  2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).

Ο οικονομικός  φορέας υποχρεούται  να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται,  εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  δικαιολογητικά  ή  άλλα  αποδεικτικά
στοιχεία,  αν  και  στο  μέτρο  που  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνει  τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε  κράτος  -  μέλος  της  Ένωσης,  η  οποία  διατίθεται  δωρεάν,  όπως εθνικό μητρώο
συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,  ηλεκτρονικό  σύστημα  αποθήκευσης  εγγράφων  ή
σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται 

στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.

Β. 1. Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά1:

1 Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  των  δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014.  Σημειωτέον ότι  η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει  τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ.  πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι  προϋποθέσεις.  Η  υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος  αφορά και  στα μέλη του διοικητικού,  διευθυντικού ή
εποπτικού  οργάνου  του  εν  λόγω  οικονομικού  φορέα  ή  στα  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις  παραγράφους 2.2.3.2 και  2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό  που εκδίδεται  από την
αρμόδια  αρχή  του  οικείου  κράτους  -  μέλους  ή  χώρας  και   επιπλέον  υπεύθυνη  δήλωση  του
προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση
που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας
και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα.  Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό  ότι  δεν  έχει  τεθεί  υπό  εκκαθάριση  με  απόφαση  των  εταίρων  εκδίδεται  από  το
Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  ως  κάθε  φορά  ισχύουν.  Τα  φυσικά  πρόσωπα
(ατομικές  επιχειρήσεις)  δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό  περί  μη θέσεως σε εκκαθάριση.  Η μη
αναστολή  των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  του  οικονομικού  φορέα,  για  τους
εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  αποδεικνύεται  μέσω  της  ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό  αυτό δεν καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις  που αναφέρονται  στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον
αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους  -  μέλους  ή της  χώρας καταγωγής ή της  χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου  κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη  δήλωση  στην  οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.

Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.4  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι  στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.

γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης  Εργασιακών  Σχέσεων,  από  το  οποίο  να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  
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χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής
προσφοράς.

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δεν υπάρχουν απαιτήσεις στην παρούσα σύμβαση

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής  δραστηριότητας)  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος
Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
ειδικό  επάγγελμά τους.  Στην περίπτωση που χώρα δεν  τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το έγγραφο ή  το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον
αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού  οργανισμού  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι   εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.

Β.4.  Για  την  απόδειξη  της  τεχνικής  ικανότητας  της  παραγράφου  2.2.6  οι  οικονομικοί  φορείς
προσκομίζουν:

1.Αντίγραφα  αδειών  λειτουργίας  (σε  ισχύ)  ή  άλλων  εγγράφων  πιστοποίησης  σύμφωνα  με  τις
πρoβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας για το τμήμα ή τα τμήματα που συμμετέχει ο κάθε διαγωνι-
ζόμενος στον διαγωνισμό (όπως αναφέρεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων).  
2. Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, όπως αναφέρεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, σε περίπτωση που οι
διαγωνιζόμενοι δηλώσουν ότι για μέρος των εργασιών της κατηγορίας που συμμετέχουν, που είναι
πιθανόν να χρειαστούν, θα συνεργαστούν με άλλα συνεργεία, που διαθέτουν την απαιτούμενη ειδι-
κή τεχνική ικανότητα. Δηλαδή:
α) Υπεύθυνη Δήλωση Συνεργασίας του διαγωνιζόμενου, από την οποία θα πρέπει να προκύπτουν
τα πλήρη στοιχεία αυτού ή αυτών που πρόκειται να χρησιμοποιήσει και να συνεργασθεί (επωνυμία,
έδρα, άδεια λειτουργίας, ειδικότητες, τηλέφωνα / Fax και/είτε e_mail επικοινωνίας), αν χρειαστεί
και εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος.
β) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου εξουσιοδοτημένου οργάνου του συνεργεί-
ου που θα συνεργαστούν, εφόσον είναι Α.Ε., είτε απόφαση διαχειριστών, εφόσον είναι Ε.Π.Ε., Ο.Ε.
ή Ε.Ε., είτε τέλος εφόσον ο συνεργαζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο Υπεύθυνη Δήλωσή του (θεωρη-
μένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή) για την αποδοχή της συνεργασίας και της
διάθεσης  στον  διαγωνιζόμενο,  εφόσον  ζητηθεί,  όλων  των  απαραίτητων  μέσων  με  σκοπό  την
εκτέλεση της σύμβασης, σε όλη τη διάρκεια αυτής.

Β.5.  Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με  πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.6. Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που  ο
οικονομικός  φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο,  προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά
έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,
αντίστοιχα  ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.  σε σώμα,  σε  περίπτωση Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα με  τη  νομική
μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή
του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
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υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται
από  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος  VII του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορούν  να  προσκομίζουν  στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα
παραπάνω,  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων
φορέων, σύμφωνα με  την παράγραφο  2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους,  προσκομίζει,  ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον
σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:

βάσει τιμής 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα I  & II της
Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά  τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών  φορέων υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά  είτε  από  όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από
εκπρόσωπό  τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά,  απαραιτήτως  πρέπει  να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

[Ηλεκτρονική Διαδικασία]

2.4.2.1.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη  (άρθρο  1.5),  στην  Ελληνική  Γλώσσα,  σε  ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική
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Απόφαση  αριθμ.  56902/215  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστη-
ρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρε-
σιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις δια-
τάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστή-
ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγ-
γραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακο-
λουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ,
η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α)  έναν (υπο)φάκελο με  την ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  στον  οποίο  περιλαμβάνεται  η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα  της  προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό  χαρακτήρα,  σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο
άρθρο  21  του  ν.  4412/16  .  Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα
της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδος,  τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι  οικονομικοί  φορείς  συντάσσουν  την  τεχνική  και  οικονομική  τους  προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το
σύστημα  παράγει  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  τα  οποία  υπογράφοντα  ηλεκτρονικά  και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου  pdf (το οποίο θα υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους
στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  η  Α.Α.  δίνει  σχετικές  οδηγίες  στους
οικονομικούς φορείς να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία
(ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης και
τα τυχόν υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς.

2.4.2.5. Ο  χρήστης  -  οικονομικός  φορέας  υποβάλλει  τους  ανωτέρω  (υπο)φακέλους  μέσω  του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του  οικονομικού  φορέα  στη  διαδικασία
υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείων  τύπου  .pdf και  εφόσον  έχουν
συνταχθεί/παραχθεί  από  τον  ίδιο,  φέρουν  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή
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προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το Σύστημα εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη υποβολής προσφοράς,  η όποια αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός  τριών (3)  εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική  υποβολή των ως άνω στοιχείων  και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή
στοιχεία  και  δικαιολογητικά  τα  οποία  φέρουν  ηλεκτρονική  υπογραφή,  τα  ΦΕΚ,  τα  τεχνικά
φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο  κατά  την  διάρκεια  της  διαδικασίας,  να  υποβάλλουν  σε  έντυπη  μορφή  και  σε  εύλογη
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία  περιλαμβάνουν:  α)  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (Ε.Ε.Ε.Σ.),  όπως
προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της
παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...). 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

Η αναθέτουσα αρχή:

Δημιουργεί  στο  διαδικτυακό  τόπο  https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?
lang=el το πρότυπο eΕΕΕΣ για τη συγκεκριμένη διακήρυξη, και το παράγει σε μορφή αρχείων
τύπου  .xml  και  PDF  και  τα  δυο  αρχεία  αναρτώνται  στο  ΕΣΗΔΗΣ.  Συστήνεται  η  χρήση  του
αρχείου .xml για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της
υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το ως άνω αρχείο .xml από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει
στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα:

https://ec.europa.eu/growth/tools- databases/espd/filter?lang=el.

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το
αρχείο xml του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.

(β) Στη συνέχεια,  καθοδηγείται από το σύστημα για την συμπλήρωση των απαραίτητων
πεδίων που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή και υποχρεωτικά συμπληρώνονται και τα
πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.

Σχετικά με τη συμπλήρωση του ΕΕ-ΕΣ σημειώνονται τα εξής:

- Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους θα συμπληρωθεί
το σχετικό πεδίο του ΕΕ-ΕΣ (Μέρος Ν, Ενότητα Β) .
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- Θα πρέπει  να  αναφέρεται  και  η  ΟΜΑΔΑ ή οι  ΟΜΑΔΕΣ για  τις  οποίες  κατατίθεται  η
προσφορά

(γ)  Αφού  ολοκληρωθεί  η  συμπλήρωση  του  εντύπου  ο  οικονομικός  φορέας  επιλέγει
«Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του
σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕI μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF
μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να
χρησιμοποιήσει  οποιοδήποτε  πρόγραμμα δημιουργίας  αρχείων  PDF που διατίθεται  δωρεάν στο
διαδίκτυο.  Σε  περιβάλλον  Mac  OSX  ή  Linux,  το  eΕΕΕI  μπορεί  να  εκτυπωθεί  από  κάθε
φυλλομετρητή.

(δ) Αμέσως μετά την παραγωγή του αρχείου pdf αυτό υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά
(ακόμη και αν ο οικονομικός φορέας το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).

(ε)  Το  υπογεγραμμένο  ψηφιακά  αρχείο  υποβάλλεται  υποχρεωτικά  σε  μορφή  .pdf  στο
φάκελο της προσφοράς με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και επιπροσθέτως, προαιρετικά σε μορφή
.xml.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στο σύστημα
ΕΣΗΔΗΣ στο χώρο του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας
στην  ηλεκτρονική  υπηρεσία  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  (https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd) να δημιουργούν το ΕΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που
αφορούν  τον  εκάστοτε  διαγωνισμό  και  αναφέρονται  στην  διακήρυξη,  να  συμπληρώνουν  τις
σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά
και να το υποβάλλουν στο σχετικό Διαγωνισμό.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου
.pdf  είτε  με  την  τηλεφόρτωση  του  αρχείου  .xml  στην  ιστοσελίδα  που  το  δημιούργησε
(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).

Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς:

Οι οικονομικοί φορείς κατά την εισαγωγή τους στον με αριθμό - Α/Α συστήματος  70093
ηλεκτρονικό διαγωνισμό θα αναζητήσουν από το πλήρες σώμα του διαγωνισμού τον φάκελο που
αποκαλείται  eΕΕΕΣ  ο  οποίος  περιέχει  το  αρχείο  (έγγραφο)  «espd-request.xml»,  και  θα  το
αποθηκεύσουν  σε  Ηλεκτρονικό  Υπολογιστή  (εφεξής  Η/Υ).  Στην  συνεχεία  θα  μεταβούν  στον
σύνδεσμο·https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome#,  και  στην  επιλογή
«Εισαγωγή  ΕΕΕΣ»  θα  κάνουν  τηλεφόρτωση  του  αρχείου  (έγγραφου)  «espd-request.xml»,  που
έχουν αποθηκεύσει στον Η/Υ.

Οι οικονομικοί φορείς πλέον έχουν πρόσβαση στο ΕΕΕΣ και καλούνται να συμπληρώσουν
την ειδική ηλεκτρονική φόρμα με τις ακόλουθες ενότητες και τα αντίστοιχα κριτήρια που έχουν
καθοριστεί από τον Δήμο Πολυγύρου.

Αφού  ολοκληρωθεί  η  συμπλήρωση  του  έντυπου  ΕΕΕΣ  οι  οικονομικοί  φορείς  θα  το
υποβάλλουν σε μορφή .xml και μορφή σε .pdf αφού το υπογράψουν ψηφιακά στο φάκελο με την
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» του με αριθμό - Α/Α συστήματος 70093
διαγωνισμού στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr..

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν  τεθεί  από την αναθέτουσα αρχή με  την με  αρ.  μελ  7/2019 μελέτη  της  Δ/νσης Τεχνικών
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Υπηρεσιών   και  των  Παραρτημάτων   Ι  & ΙΙ  της  Διακήρυξης,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι
συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές  πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως  τα  έγγραφα  και
δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  καταλληλότητα  των  προσφερόμενων
υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω
Παράρτημα. 

Η τεχνική προσφορά συνίσταται σε ψηφιακά υπογεγραμμένη  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86
του νομίμου εκπροσώπου της προσφέρουσας η οποία θα αναφέρει, επί ποινή αποκλεισμού: 
α.  ότι η υποβαλλόμενη προσφορά υποβάλλεται για το (τα)  …… τμήμα-τμήματα όπως αυτά ανα-

γράφονται στο άρθρο 1.3 της παρούσας διακήρυξης και  της με αρ. 7/2019  μελέτης που συ-
ντάχθηκε από  τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

β. ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους που τίθενται για τη σύμβαση, όπως αυτοί αναφέρονται στην
υπ’ αριθμ. 7/2019 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και την παρούσα διακήρυξη.

 γ. ότι τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια του κατασκευαστι-
κού οίκου ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του κανονισμού ΕΚ 1400/2002 ή του αναθεωρη-
μένου 461/2010 και άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα με την επιφύλαξη της
παρ. Ζ. 5. της Συγγραφής Υποχρεώσεων της με αρ. μελ. 7/2019 μελέτης της Δ.Τ.Υ. –παράρτημα
ΙΙ διακήρυξης).

δ.  αναλαμβάνει τη μεταφορά με δικά του έξοδα και ευθύνη, του οποιουδήποτε οχήματος ή μηχανή-
ματος (είτε αυτό μπορεί να κινηθεί, είτε είναι ακινητοποιημένο) από το σημείο που θα του υπο-
δειχτεί (αμαξοστάσια του Δήμου ή σημείο ακινητοποίησής του, κλπ) μέχρι το συνεργείο του για
επισκευή και διαθέτει άδεια κυκλοφορίας οχήματος εξυπηρέτησης συνεργείου και παροχή υπη-
ρεσίας ρυμουλκούμενου οχήματος.*

ε.  ότι η επιχείρηση είναι σε θέση εντός 24  ωρών,  από την γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνική επιθεώρηση του οχήματος, τον εντοπισμό της
βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.

στ. σχετικά με τον χρόνο εγγύησης των εργασιών και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών που
δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης της
εργασίας ή της τοποθέτησης του ανταλλακτικού. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει να εί-
ναι σαφής όσον αφορά την παρεχόμενη εγγύηση και το τι αυτή καλύπτει.

ζ. ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και απαιτήσεων και έχει σχηματίσει
πλήρη εικόνα για το είδος και τον τύπο των οχημάτων και τις επισκευές που αυτά έχουν τύχει
μέχρι σήμερα και για αυτές που εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν για τη συντήρηση ή την επισκευή
τους

Οι οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν  το τμήμα της  σύμβασης που προτίθενται  να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

*Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  και  κατόπιν  έγκρισης  του  αρμόδιου  Αντιδημάρχου  δύναται  να
μετακινούνται τα οχήματα στην έδρα του αναδόχου με προσωπικό του Δήμου εφόσον υπάρχουν
τυχόν απαιτούμενες σχετικές εγκρίσεις (μεταφορά εκτός ορίων Δήμου κλπ)

2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής
οικονομικών προσφορών

Η  Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  με  βάση  το  αναγραφόμενο  στην  παρούσα  κριτήριο
ανάθεσης  που είναι  η  πλέον συμφέρουσα  από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει  τιμής  όπως
ορίζεται κατωτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της διακήρυξης: 

Εκτός  της  οικονομικής  προσφοράς  που  παράγεται  από  το  σύστημα  οι
συμμετέχοντες  επί  ποινή  αποκλεισμού  πρέπει  να  συμπληρώσουν  και  να  υποβάλλουν
ψηφιακά  υπογεγραμμένο  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα,  σε  μορφή  pdf,  τα  έντυπα  της
οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος ΙV’.

Α. Τιμές

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ]
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Στην  οικονομική  προσφορά  δίνεται  το  προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης  στην  τιμή  των
προσφερόμενων υπηρεσιών, βάσει της/των κατωτέρω τιμής/ών αναφοράς του προϋπολογισμού της
7/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για κάθε τμήμα.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν έντυπα προσφοράς (όπως τα πρότυπα Ι και ΙΙ που
είναι συνημμένα στη μελέτη και στο παράρτημα IV της διακήρυξης ), όπου θα αναφέρουν υποχρε-
ωτικά: 

ΕΝΤΥΠΟ Ι 

ι) την κατηγορία (ή κατηγορίες) που συμμετέχουν, 
ιι) την ποσοστιαία έκπτωση που προσφέρουν, επί των τιμών του αντίστοιχου Πίνακα κόστους εν-
δεικτικών Εργασιών της κάθε κατηγορίας που συμμετέχουν, όπου περιλαμβάνεται και το κόστος
της αντίστοιχης εργατοώρας για τις μη κατονομαζόμενες εργασίες που θα προκύψουν, 
ιιι) την ποσοστιαία έκπτωση που προσφέρουν, επί των ενδεικτικών τιμών του αντίστοιχου Πίνακα
Ανταλλακτικών της κάθε κατηγορίας που συμμετέχουν, και 
ιv)  την ποσοστιαία μέση έκπτωση ανά κατηγορία εργασιών και της αντίστοιχης ανταλλακτικών,
που προκύπτει από την παρακάτω σχέση: 
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Μ.Ε.Κ.) = [ (Ε% Χ 0,55) + (Α% Χ 0,45)] 
όπου Ε% = Ποσοστιαία έκπτωση επί των τιμών της Κατηγορίας του αντίστοιχου Πίνακα κόστους
ενδεικτικών Εργασιών, 
Α%= Ποσοστιαία έκπτωση επί των τιμών της Κατηγορίας του αντίστοιχου Πίνακα ενδεικτικών 
Τιμών Ανταλλακτικών 
με την απαραίτητη προϋπόθεση (επί ποινή αποκλεισμού) ότι η ποσοστιαία έκπτωση στην τιμή των
ανταλλακτικών (Α%) θα είναι τουλάχιστον ίση με την ποσοστιαία έκπτωση της τιμής των εργασιών
(Ε%). 
Ανάδοχος ανά κατηγορία θα ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την μεγαλύτερη ΜΕΣΗ ΕΚ-
ΠΤΩΣΗ. 
Διευκρινίζεται ότι η μέση έκπτωση θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την ανακήρυξη του αναδόχου και
την αντίστοιχη σύμβαση που θα συνταχθεί και όχι για την τιμολόγηση των εργασιών και των χρη-
σιμοποιούμενων ανταλλακτικών, όπου θα χρησιμοποιούνται χωριστά οι αντίστοιχες ποσοστιαίες
εκπτώσεις που δόθηκαν στην προσφορά για τις Εργασίες (Ε%) και Ανταλλακτικά (Α%) ανά κατη-
γορία. 

ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ 

Στο έντυπο ΙΙ ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπληρώσει τις αντίστοιχες στήλες ανά κατηγορία
που συμμετέχει. Δηλαδή τη στήλη της μέσης έκπτωσης (Μ.Ε.Κ.) της κατηγορίας, όπου πρέπει να
αναγράφεται η μέση έκπτωση (Μ.Ε.Κ.) της αντίστοιχης κατηγορίας όπως προέκυψε από το ΕΝΤΥ-
ΠΟ Ι και τη στήλη της τελικής προσφερόμενης τιμής που προκύπτει για την κατηγορία μετά την
εφαρμογή της αντίστοιχης μέσης έκπτωσης της κατηγορίας (αυτό θα είναι και το ποσό της σύμβα-
σης προ ΦΠΑ, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος). Στις κατηγορίες που δεν συμμετέχει ο διαγωνιζόμε-
νος θα πρέπει να αναγράψει στην τελευταία στήλη «ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ». 
Τα παραπάνω αναφερόμενα έντυπα θα πρέπει να υποβληθούν όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα
άρθρα της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 

Εφόσον στην ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα οικονομικής  προσφοράς του  ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί  να
αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως
άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία
(3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που
προσφέρουν από την ως άνω τιμή αναφοράς του προϋπολογισμού της 7/2019 μελέτης της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για κάθε τμήμα.

 Παράδειγμα προσφοράς
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ΕΝΤΥΠΟ Ι

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός …………………., αριθμός……,
τηλέφωνο…………………., fax………….. 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ που συμ-
μετέχω 

Ποσοστό έκπτωσης 
(Ε%) επί του 
Πίνακα Ενδεικτικού
Κόστους Εργασιών 

Ποσοστό έκπτωσης (Α
%) επί του Πίνακα Εν-
δεικτικού Κόστους 
Ανταλλακτικών 

1 Επισκευή και συντήρηση 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ* 
(μαζί με τα ηλεκτρικά συστήματα) καθώς 
και ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΑΜΑΞΩΜΑ-
ΤΩΝ (μαζί με τις βαφές) μεγάλων φορτη-
γών άνω των 3,5 tn (απορριμματοφόρων, 
πλυντηρίων κάδων,  καλαθοφόρων, γερα-
νοφόρων, ανατρεπόμενων κλπ) και λεω-
φορείων (μεταφοράς προσωπικού) άνω 
των 9 ατόμων, όπως αναφέρεται στην με-
λέτη. 

2% (δύο τοις εκατό) 3% (δύο τοις εκατό)

2 Επισκευή και συντήρηση 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ* 
(μαζί με τα ηλεκτρικά συστήματα) 
ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (μαζί με τις βα-
φές) επιβατικών οχημάτων και ελαφρών 
φορτηγών μέχρι 3,5 tn (ανοικτών και 
κλειστών), δικύκλων και τρικύκλων όπως 
αναφέρεται στην μελέτη. 

5% (δύο τοις εκατό) 5% (δύο τοις εκατό)

3 Επισκευή και συντήρηση 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
(Φορτωτών, σκαπτικών, σαρώθρων, κλπ),
όπως αναφέρεται στην μελέτη. 

3% (δύο τοις εκατό) 4% (δύο τοις εκατό)

Άρα η Μέση έκπτωση ανά τμήμα συμμετοχής όπως προκύπτει από την σχέση 
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Μ.Ε.Τ.) = [ (Ε% Χ 0,55) + (Α% Χ 0,45) ] είναι: 
1. 2,45% ……………………………………………………………………………… (και ολογράφως) 

2. 5%…………………………………………………………………………………… (και ολογράφως) 

3. 3,45%…………………………………………………………………………………… (και ολογράφως) 

Ημερομηνία: ……………………….
Ο Προσφέρων(Σφραγίδα-Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός …………………., αριθμός……,
τηλέφωνο …………………., fax …………..

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ που συμ-
μετέχω 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑ-
ΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΜΕΛΕΤΗ 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩ-
ΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
(Μ.Ε.Τ.) 
όπως προέκυψε 
στο ΕΝΤΥΠΟ Ι 
(b) 

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟ-
ΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΜΗ-
ΜΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
(a Χ b) 
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(ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.) 
(a) 

1 Επισκευή και συντήρηση 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ* 
(μαζί με τα ηλεκτρικά συστήματα) καθώς 
και ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΑΜΑΞΩΜΑ-
ΤΩΝ (μαζί με τις βαφές) μεγάλων φορτη-
γών άνω των 3,5 tn (απορριμματοφόρων, 
πλυντηρίων κάδων,  καλαθοφόρων, γερα-
νοφόρων, ανατρεπόμενων κλπ) και λεω-
φορείων (μεταφοράς προσωπικού) άνω 
των 9 ατόμων, όπως αναφέρεται στην με-
λέτη.

219.354,84€ 2,45% 213.980,65€ 

2 Επισκευή και συντήρηση 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ* 
(μαζί με τα ηλεκτρικά συστήματα) 
ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (μαζί με τις βα-
φές) επιβατικών οχημάτων και ελαφρών 
φορτηγών μέχρι 3,5 tn (ανοικτών και 
κλειστών), δικύκλων και τρικύκλων όπως 
αναφέρεται στην μελέτη.

51.612,90 € 5% 49.032,25€ 

3 Επισκευή και συντήρηση 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
(Φορτωτών, σκαπτικών, σαρώθρων, κλπ),
όπως αναφέρεται στην μελέτη.

116.129,03€ 3,45% 112.122,58€ 

 Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ. 
Ημερομηνία: ……………………….

Ο Προσφέρων
(Σφραγίδα-Υπογραφή)

Στο σύστημα θα αποτυπωθεί η τελική προσφερόμενη τιμή (στήλη 5) του πίνακα.

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί
έμμεσα  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  θα  επισυνάψει  στην
ηλεκτρονική  οικονομική  προσφορά  του,  σε  μορφή  pdf,  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο  και
συμπληρωμένο με το  αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς
του Παραρτήματος IV, που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα. 

Οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  σταθερές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν
αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο
κεφάλαιο B του Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης. 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι
(6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η  ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί  από  την
αναθέτουσα  αρχή,  πριν  από  τη  λήξη  της,  με  αντίστοιχη  παράταση  της  εγγυητικής  επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την  προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία  συνεχίζεται  με  όσους  παρέτειναν  τις  προσφορές  τους  και  αποκλείονται  οι  λοιποί
οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω  και  συγκεκριμένα  στις  παραγράφους  2.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής  προσφορών),  2.4.2.
(Χρόνος  και  τρόπος  υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενο  φακέλων  δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος
σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών  προσφορών),  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.
(Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών),  3.2  (Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωση  ή  διόρθωση  ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσης διακήρυξης,

γ)  για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  έχει  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄
της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με
κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε
ως μέλη ενώσεων. ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης  διακήρυξης  και  αποκλίσεις  ως  προς  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας  Αρχής  (Επιτροπή  Διαγωνισμού),  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016,
ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την Πέμπτη 09/05/2019 και ώρα 10:00.

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»,  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο
3.1.2  της  παρούσας,  κάθε  προσφέρων   αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που
έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλέσει  τους  οικονομικούς  φορείς  να  συμπληρώσουν  ή  να
διευκρινίσουν  τα  έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβληθεί,  ή  να  διευκρινίσουν  το
περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή  οικονομικής  προσφοράς  τους,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  102  του  ν.
4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά  την  κατά  περίπτωση  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  Αναθέτουσα  Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α)  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών  των  προσφερόντων,  των  οποίων  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  έκρινε  πλήρη.  Η
αξιολόγηση  γίνεται  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  και  συντάσσεται  πρακτικό  για  την
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί  να
συντάσσεται  ενιαίο  πρακτικό,  το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων,  των  οποίων  τις  τεχνικές  προσφορές  και  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  έκρινε
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και
την  ανάδειξη  του  προσωρινού  αναδόχου.  Το  εν  λόγω  πρακτικό  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω
όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην  περίπτωση  ισότιμων  προσφορών  η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται
τα  αποτελέσματα   όλων  των  ανωτέρω σταδίων  («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  «Τεχνική
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -  Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική  ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και
τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  που  εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα  («προσωρινό  ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων  pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από  αυτόν  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ημερομηνία  υποβολής  τους.  Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.

Αν  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  κατά  τον  έλεγχο  των  ως  άνω  δικαιολογητικών
διαπιστωθεί  ότι  δεν  έχουν  προσκομισθεί  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που  υποβλήθηκαν,
παρέχεται  προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει  ή να τα συμπληρώσει εντός
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής
του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι  υπέβαλαν παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  τηρουμένης  της  ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
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ii)   δεν  υποβληθούν  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με 

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα
της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα
ή  περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια
ποιοτικής  επιλογής  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  2.2.4  -2.2.8  της  παρούσας  διακήρυξης,  η
διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
την  Επιτροπή του  Διαγωνισμού και  τη  διαβίβαση του  φακέλου  στο αποφαινόμενο  όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη
ματαίωση  της  διαδικασίας  είτε  για  την  κήρυξη  του  προσωρινού  αναδόχου  ως  εκπτώτου.
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί
να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα
κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας
και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας
κάτω  του  καθοριζόμενου  ως  ανωτέρω  ποσοστού,  απαιτείται  προηγούμενη  αποδοχή  από  τον
προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων  των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η  εν  λόγω  απόφαση  αναφέρει  την  προθεσμία  για  την  αναστολή  της  σύναψης  της  σύμβασης
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:

α)  άπρακτη  πάροδος  των  προθεσμιών  άσκησης  των  προβλεπόμενων  στην  παράγραφο 3.4.  της
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,  εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα  τα  δικαιολογητικά  της  παραγράφου  2.2.9.2. και  μόνον  στην  περίπτωση  του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .

Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του  συμφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία,  κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
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επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει  ή  είχε  υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημία  από  εκτελεστή  πράξη  ή  παράλειψη  της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής
πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής,  προσδιορίζοντας  ειδικώς  τις  νομικές  και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της
αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε  περίπτωση  παράλειψης,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική  προσφυγή κατατίθεται  ηλεκτρονικά μέσω της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»
του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική  Προσφυγή»  και  επισυνάπτοντας  το  σχετικό  έγγραφο  σε  μορφή  ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το παράβολο επιστρέφεται  στον προσφεύγοντα,  σε περίπτωση ολικής  ή μερικής  αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής,
η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα
λοιπά,  η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της  διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ.
α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

•  διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
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Η  άσκηση  της  ως  άνω  προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται  παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4  του ν.
4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει  τη σύναψη της  σύμβασης,  εκτός  εάν με την  προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα  αρχή  ματαιώνει  ή  δύναται  να  ματαιώσει  εν  όλω  ή  εν  μέρει  αιτιολογημένα  τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από  γνώμη  της  αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή
παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά
της  ή  να  αποφασίσει  την  επανάληψή  της  από  το  σημείο  που  εμφιλοχώρησε  το  σφάλμα  ή  η
παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι  σύμφωνο με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της  συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση,
συμπληρωματική  εγγύηση  το  ύψος  της  οποίας  ανέρχεται  σε  ποσοστό  5%  επί  του  ποσού  της
αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το
ποσό  που  αναλογεί  στην  αξία  του  μέρους  του  τμήματος  των  υλικών  που  παραλήφθηκε
οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν
στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή
υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  των  ως  άνω  εγγυήσεων  γίνεται  μετά  την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.  4412/2016,  οι  όροι  της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1  Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και  εργατικού δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος  δεν  απαλλάσσεται  από  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  και  ευθύνες  λόγω
ανάθεσης  της  εκτέλεσης  τμήματος/τμημάτων  της  σύμβασης  σε  υπεργολάβους.  Η  τήρηση  των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη
του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2.  Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  κύριος  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αναφέρει  στην
αναθέτουσα  αρχή  το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των
υπεργολάβων  του,  οι  οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη
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συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.   Επιπλέον,  υποχρεούται  να γνωστοποιεί  στην αναθέτουσα αρχή
κάθε  αλλαγή  των  πληροφοριών  αυτών,  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις
απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο  υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος
χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της  σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση  γνωστοποίηση  της
διακοπής  αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή  εκτέλεση  του
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη
χρηματοοικονομική  επάρκεια-τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα,  σύμφωνα  με  τις
απαιτήσεις  της  διακήρυξης,  ο  νέος  υπεργολάβος  θα  πρέπει  να  καλύπτει  τις  παραπάνω
απαιτήσεις.

4.4.3. Η  αναθέτουσα  αρχή  επαληθεύει  τη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  για  τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου  2.2.9.2  της  παρούσας,  εφόσον  το(α)  τμήμα(τα)  της  σύμβασης,  το(α)  οποίο(α)  ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου
να  μην  αθετούνται  οι  υποχρεώσεις  της  παρ.  2  του  άρθρου  18  του  ν.  4412/2016,  δύναται  να
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως
άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται
να  απαιτήσει  την  αντικατάστασή του,  κατά τα ειδικότερα  αναφερόμενα  στις  παρ.  5  και  6  του
άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται  νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η
οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα  αρχή μπορεί,  με  τις  προϋποθέσεις  που ορίζουν οι  κείμενες  διατάξεις,  να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Η πληρωμή του/των αναδόχων θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, μετά την τμηματική παραλαβή των
εργασιών  με  τα  απαιτούμενα  υλικά  και  την  παραλαβή  των  αντίστοιχων  τιμολογίων  του  κάθε
τμήματος που θα παραδίδεται.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον
τόπο  και  με  τον  τρόπο  που  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης.  Ιδίως  βαρύνεται  με  τις
ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό  αυτό  παρακρατείται  σε  κάθε
πληρωμή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ)  Κράτηση  0,06%  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και  και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτι-
κά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρ-
χής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνο-
λική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περι-
γραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή
του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί
με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα
σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
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Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλε-
πόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλ-
λόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αι-
τιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματι-
κές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυ-
τής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδο-
σης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθε-
σμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλε-
πόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυ-
γή.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από
την  αρμόδια επιτροπή του Δήμου η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο
για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου
και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2.  Η  αρμόδια  υπηρεσία  μπορεί,  με  απόφασή  της  να  ορίζει  για  την  παρακολούθηση  της
σύμβασης ως επόπτη με  καθήκοντα  εισηγητή υπάλληλο της  υπηρεσίας.  Με την ίδια  απόφαση
δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από
την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση
της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες
και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1.  Η  διάρκεια  της  Σύμβασης  ορίζεται  σε  ένα  έτος  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της
σύμβασης. 

Προβλέπεται δικαίωμα χρονικής παράτασης από τη λήξη της σύμβασης, με τους ίδιους όρους της
αρχικής,  ύστερα από συμφωνία  των συμβαλλομένων μερών,  μέχρι  την ανάδειξη  νέου παρόχου
υπηρεσιών και την υπογραφή της νέας σύμβασης, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών
(3) μηνών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση του ποσού της
σύμβασης ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

6.2.2.  Η   συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης  μπορεί  να  παρατείνεται  μετά  από   αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου
που  υποβάλλεται  πριν  από  τη  λήξη  της  διάρκειάς  της,  σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της
σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά
τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το
άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  11  εδάφιο  δ’ του  άρθρου  221  του  ν.  4412/2016,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα Παραρτήματα Ι & ΙΙ της παρούσας και της με Αρ
7/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται μακροσκοπικός, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και
ο ανάδοχος.

Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα  δεν
ανταποκρίνονται  πλήρως  στους  όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων
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υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.

Στην  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  δεν  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου,  μπορεί  να εγκριθεί  η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας,  η οποία θα
πρέπει  να είναι  ανάλογη προς  τις  διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά την έκδοση της  ως άνω
απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής  υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  εγκρίνεται  από  το  αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο  με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση
για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται  πριν  την  ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπόμενων  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των
σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  /και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να
εγκρίνεται  αντικατάσταση  των  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  αυτών  με  άλλα,  που  να  είναι
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση
αυτή.  Αν  η  αντικατάσταση  γίνεται  μετά  τη  λήξη  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης,  η
προθεσμία  που  ορίζεται  για  την  αντικατάσταση δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  25% της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο  218  του  ν.  4412/2016  και  την  παράγραφο  5.2.2  της  παρούσας,  λόγω  εκπρόθεσμης
παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση.

Πολύγυρος, 11/04/2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  –  Αναλυτική  Περιγραφή  Φυσικού  και  Οικονομικού  Αντικειμένου  της
Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ    ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 480.000,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24%, η οποία  συντάχθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ 147/8-8-2016), αφορά την επισκευή των οχημάτων και μηχανη-
μάτων έργου του Δήμου Πολυγύρου, μαζί με τα απαραίτητα ανταλλακτικά για τις συγκεκριμένες επισκευές ,
για ένα έτος, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Ο Δήμος Πολυγύρου, διαθέτει έναν μεγάλο στόλο μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου (περίπου
100), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οχήματα διαφόρων κατασκευαστών πλαισίων (π.χ. Mercedes,
MAN, Iveco κλπ) με ποικιλία τύπων οχημάτων και υπερκατασκευών. 

Ο Δήμος Πολυγύρου συνήθως κάθε χρόνο πραγματοποιεί διαγωνισμούς προμήθειας υλικών που είναι δυ-
νατόν να προβλεφθούν και να προμετρηθούν, δηλαδή διαγωνισμούς για την προμήθεια λιπαντικών, καυσί-
μων, προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου του Δήμου.

Επειδή για τις επισκευές έκτακτων-απρόβλεπτων βλαβών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου η προ-
μέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη, λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων-απρόβλεπτων βλαβών, καθί-
σταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας υπηρεσιών ή υλικών. Για το
λόγο αυτό ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους
εργασιών και των ανταλλακτικών-υλικών, αλλά μόνο τις επιμέρους ομάδες (τρία τμήματα), την κατ’ εκτίμη-
ση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών και ανταλλακτικών-υλικών και το γενικό σύνολο
των ομάδων (τμημάτων). 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι ανάγκες που πρόκειται να καλύψει ο Δήμος Πολυγύρου αναθέτοντας τις υπηρεσίες της παρούσας με-
λέτης, είναι ανάγκες σε εξειδικευμένες εργασίες επισκευών και συντήρησης και στα απαραίτητα ανταλλα-
κτικά που απαιτούνται των οχημάτων και μηχανημάτων του, που θα αποκαθίστανται από εξωτερικά συνερ-
γεία. Οι εργασίες αφορούν τις επισκευές (εργασία και ανταλλακτικά) όλων των μεταφορικών μέσων του Δή-
μου Πολυγύρου, φορτηγών, απορριμματοφόρων, επιβατικών κ.λ.π καθώς και των μηχανημάτων έργου, προ-
γραμματισμένες και απρόβλεπτες. Η προσφυγή σε αναδόχους επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου
καθίσταται απαραίτητη διότι συχνά προκύπτουν απρόβλεπτες βλάβες, οι οποίες πρέπει να επισκευάζονται
άμεσα ώστε τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Πολυγύρου να ανταποκρίνονται έγκαιρα και με αξιοπι-
στία στις κρίσιμες υπηρεσίες προς τους πολίτες (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, ύδρευση κλπ.), προς όφε-
λος του Δημοσίου συμφέροντος. 
Επειδή όπως αναφέραμε παραπάνω η προμέτρηση των εργασιών και αντίστοιχα των ανταλλακτικών που θα
χρειαστούν είναι αδύνατη (τυχαίες και μη δυνάμενες να προβλεφτούν βλάβες και άπειρος αριθμός ανταλλα-
κτικών που είναι πιθανόν να χρειαστούν), δεν προσδιορίζονται οι προς ανάθεση ποσότητες υπηρεσιών ή υλι-
κών. Για τους παραπάνω λόγους επιλέχτηκε οι εργασίες επισκευής, που είναι πιθανόν να προκύψουν, να
ομαδοποιηθούν σε τρία (3) ομοειδή τμήματα (ομάδες) και να δημιουργηθούν δύο ξεχωριστοί πίνακες εν-
δεικτικού κόστους δηλαδή ένας Πίνακας Κόστους Ενδεικτικών Εργασιών (χωρίς το κόστος των ανταλλακτι-
κών) ανά τμήμα και ένας Πίνακας Ενδεικτικού Κόστους Ανταλλακτικών που είναι πιθανόν να απαιτηθούν
και τέλος να συνταχθεί ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός με την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου
κάθε τμήματος (ομάδας) ομοειδών εργασιών περιλαμβανομένων και των ανταλλακτικών που θα χρησιμο-
ποιήσει ο ανάδοχος και βεβαίως το γενικό σύνολο των τμημάτων (ομάδων). 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα έντυπα προσφοράς Ι και ΙΙ, όπως περιγράφεται παρα-
κάτω στην Παράγραφο Ε της παρούσας μελέτης, με την έκπτωση που προσφέρουν στις τιμές των Πινάκων
των εργασιών και των ανταλλακτικών για κάθε τμήμα που συμμετέχουν και της τελικής προσφερόμενης τι-
μής που προκύπτει για το τμήμα μετά την εφαρμογή της αντίστοιχης μέσης έκπτωσης του τμήματος. 
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Διευκρινίζεται ότι τα ανταλλακτικά-υλικά που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι γνήσια ή
εφάμιλλα αυτών (κατά την έννοια των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών όπως ισχύουν) και αρίστης
ποιότητας. 
Οι συμβάσεις που θα προκύψουν για τα συγκεκριμένα τμήματα υπηρεσιών μπορεί να είναι περισσότερες
από μία, αφού δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων σε ένα ή περισ-
σότερα τμήματα (ομάδες). 
Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών (εργασία και ανταλλακτικά) ξεκινά από την υπογραφή των συμβάσε-
ων και διαρκεί για ένα (1) έτος. 
Τονίζεται ότι οι συμβάσεις λύονται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου τους, ακόμη κι αν δεν
έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους που προβλέπεται. Η κάθε σύμβαση μπορεί να παρατα-
θεί μέχρι  την ανάδειξη νέου παρόχου υπηρεσιών και την υπογραφή της νέας σύμβασης και για χρονικό
διάστημα έως και τρείς (3) μήνες σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενό της. 
Οι εργασίες θα εκτελούνται κάθε φορά όταν υπάρχει ανάγκη, όπως περιγράφεται παρακάτω και τα οχήματα
– μηχανήματα θα παραδίνονται στα αμαξοστάσια των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου έτοιμα προς λειτουρ-
γία και ελεύθερα κάθε οικονομικού βάρους. 
Ο ανάδοχος για κάθε επισκευή θα προβαίνει στην έκδοση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών, ανεξαρτήτως
της αξίας  των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών που προμήθευσε,  διότι  η προέχουσα σύμβαση είναι  η
παροχή υπηρεσίας. Τα χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά, θα αναγράφονται ξεχωριστά, επί του Τιμολογίου
Παροχής  Υπηρεσιών  ή  και  επί  Τιμολογίου  Πώλησης  (σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  Νομοθεσία  για  τα
συνεργεία οχημάτων).

Β. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Μ.Ε. ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 
Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα οχήματα του Δήμου που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη και
για λόγους εξειδίκευσης των συνεργείων χωρίστηκαν σε τμήματα-ομάδες, σύμφωνα με την κατηγορία εργα-
σιών επισκευής που θα δοθεί προσφορά από τους διαγωνιζόμενους. 
Τονίζεται ότι η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως, να προστεθούν νέα οχήματα για επισκευή,
ανάλογα με τον τύπο τους, στο αντίστοιχο τμήμα-ομάδα. 

ΤΜΗΜΑ 1: Επισκευή και συντήρηση ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ* (μαζί με τα ηλεκτρικά συστήματα)
καθώς και ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (μαζί με τις βαφές) μεγάλων φορτηγών άνω των
3,5 tn (απορριμματοφόρων, πλυντηρίων κάδων, καλαθοφόρων, γερανοφόρων, ανατρεπόμενων κλπ) και
λεωφορείων (μεταφοράς προσωπικού) άνω των 9 ατόμων.

Α/
Α

ΑΡ. 
ΚΥΚΛ/ΡΙ
ΑΣ 

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Φ.Ι. ΚΑΥΣΙΜΟ

1 ΚΗΙ 4298 ZCFC5090005538847 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IVECO A50C13 18 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

2 ΚΗΙ 1181
WMAL53ZZZ3Y11980
1

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MAN 41 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

3 KHY 3477 ZCFA1AD00002284474 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IVECO 35 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

4 ΚΗΙ 9452 YV2JL60A18A667209
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ-
ΡΟ

VOLVO 
FM94x2R

56 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

5 KHI 9463 WDB6520051K094244
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ-
ΡΟ

MERCEDES 57 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

6 KHI 1180 WDB6555431K228067
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ-
ΡΟ

MERCEDES 
1834LS

66 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

7 ΚΗI 9500 WDB9500311K385795
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ-
ΡΟ

MERCEDES 
ACTROS

72 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

8 KHI 9425 38000214273350 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ MERCEDES 34 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

9 KHH 5066 VAN1218YY63YY3093
AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ-
ΡΟ

STEYR 40 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

10 KHH 5068 WMAT080279M226922
AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ-
ΡΟ 

MAN 26343 60 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

11 KHH 5069 WDB6544281K064011
AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ-
ΡΟ

MERCEDES 57 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

12 KHI 9408 VF622ACA000113574
AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ-
ΡΟ  

RENAULT 
PREMIUM 
270.19

37 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

13 KHH 5084 WDB9700731K357099 AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ- MERCEDES 38 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
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ΡΟ 1523

14 KHI 9486 WDB9320031L255499
AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ-
ΡΟ 

MERCEDES 
1832K

72 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

15 ΚΗΥ 3443 3185214937434
AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ-
ΡΟ

ΜΕRCEDES 34 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

16 ΚΗΙ 9499 ZCFA1AD0402554584
AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ-
ΡΟ 

IVECO 100E18 
H

24 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

17 KHY 3497 WDB67701315915302
AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ-
ΡΟ 

ΜΕRCEDES 36 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

18 ΚΗΗ 6779
WMAH06ZZ35M41032
0

AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ-
ΡΟ

MAN 
TGA18310

63 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

19 ΚΗΗ 6876
VANM39ZZZYY05441
6

AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ-
ΡΟ

STEYR 18528 41 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

20 KHH 5078 ZCFA1VM0402558222
AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ-
ΡΟ

IVECO 
190EL28

35 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

21 KHH 5083 WDB9700751L705725
AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ-
ΡΟ

ΜΕRCEDES 
1522

29 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

22 ΚΗH 6774 WBD65213615550068
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑ-
ΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩ-
ΣΗΣ

MERCEDES 79 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

23 ΚΗΙ 1183 WDB9502031K450892 ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES 72 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

24 KHY 3368 WDB62110715516050 ΦΟΡΤΗΓΟ
MERCEDES 
1922

66 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

25 KHI 1174 WDB67601315729034 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ
MERCEDES 
1117

36 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

26 KHH 6881 XLRAEL3700L448749
AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ-
ΡΟ

DAF 40 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

27 KHH 6882 XLRAEL3700L448781
AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ-
ΡΟ

DAF 27 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

28 KHH 6894 XLEP6X20004452020 ΑΛΥΣΙΔΑΚΙ SCANIA 72 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
29 ΚΗΗ 8046 WDB6740101K036304 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 36 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

30 ΜΕ 139462
WMANO8ZZOHY3654
93

ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MAN 58PS ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

31 ΚΗΥ 3480
WJMB1VMT00C06363
6

ΦΟΡΤΗΓΟ 
IVECO 
190E30W

57 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

32 ΚΗY 3459 WDB67503315913613 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 
MERCEDES 
1314

36 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

33 ΚΗΗ 5060
WMAF09D262M17897
4

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ 33372 72 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

34 ΚΗΗ 5062 ZCFA1VM0402557337 ΦΟΡΤΗΓΟ
IVECO 
190EL28

35 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

35 ΚΗΥ 3374 38101314657344 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 34 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
36 ΚΗΗ 6773 WDB65153215563895 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 68 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
37 KHH 8038 YV2A4BAA01B272779 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO 97 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

38 ME 139461 WDB6760011N820997 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
MERCEDES-
BENZ

125K
W

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

*  Επισκευή  και  συντήρηση ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ: Επισκευή και  συντήρηση του κινητήρα,  κιβωτίου
ταχυτήτων,  διαφορικού,  των  συστημάτων  τροφοδοσίας,  εξαγωγής  καυσαερίων,  διεύθυνσης,  πέδησης,
μετάδοσης κίνησης στους κινητήριους τροχούς, ανάρτησης, ψύξης, και λίπανσης αυτοκινήτων 

ΤΜΗΜΑ 2: Επισκευή και συντήρηση ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ*, (μαζί με τα ηλεκτρικά συστήματα)
ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (μαζί με τις βαφές) επιβατικών οχημάτων και ελαφρών φορτηγών μέχρι 3,5 tn
(ανοικτών και κλειστών)
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Α/
Α

ΑΡ. 
ΚΥΚΛ/ΡΙ
ΑΣ 

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑ-
ΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Φ.Ι. ΚΑΥΣΙΜΟ

1 KHI 1109 VSEETW01VNA206555 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI VITARA 11 ΒΕΝΖΙΝΗ
2 KHI 1112 VF1BB0FBF24183525 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ RENAULT CLIO 8 ΒΕΝΖΙΝΗ

3 KHI 1141 KMHPM81CP2U066524 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
HYUNDAI 
MATRIX

11 ΒΕΝΖΙΝΗ

4 KHI 1143
KMHPM81CP2U066755

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
HYUNDAI 
MATRIX

11 ΒΕΝΖΙΝΗ

5 KHH 5080 TSMFYB21S00328633 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT SENDICI 11 ΒΕΝΖΙΝΗ
6 KHH 5081 TSMFYB21S00328634 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT SENDICI 11 ΒΕΝΖΙΝΗ

7 ΚΗΗ 6776 VF1TBX20508316086 ΗΜΙΦ/ΓΟ
RENAULT 
TRAFFIC

14 ΒΕΝΖΙΝΗ

8
KHH 6880 ZFA31200005276706 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT 500L 9

ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

9 ΚΗΙ 9429 MMBCNK740XD018908 ΗΜΙΦ/ΓΟ ΜΙΤSUBISHI 17
ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

10 KHH 6893 WDB6013171P395037 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 16
ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

11 ΚΗΗ 8044 WDOLMFE109W847455 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
FORD WERKE 
AG

17
ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

12 ΚΗΗ8045 WDOVMFE10BW946269 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
FORD WERKE 
AG

17
ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

13 ΚΗΙ  1197 VF1FC0BAF33501011 ΗΜΙΦ/ΓΟ
RENAULT 
KANGOO

10
ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

14 ΚΗΙ 1111 VF1FC0AAF20742056 ΗΜΙΦ/ΓΟ
RENAULT 
KANGOO

8
ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

15 KHH 5087 ZFA17800007079757 ΗΜΙΦ/ΓΟ FIAT STRADA 9
ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

16 KHH 5088 ZFA17800007112199 ΗΜΙΦ/ΓΟ FIAT STRADA 9
ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

17 XKT 233  ΔΙΚΥΚΛΟ MODENA 2 ΒΕΝΖΙΝΗ

18 ΚΗΗ 6772 VSKBVND40U0361078 ΗΜΙΦ/ΓΟ NISSAN NAVARA 17
ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

19 ΚΗΗ 6762 VSKBVND40U0361270 ΗΜΙΦ/ΓΟ NISSAN NAVARA 17
ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

20 ΚΗΗ 6767 WFOCXXGAJC8B30154 ΗΜΙΦ/ΓΟ FORD FIESTA 9 ΒΕΝΖΙΝΗ

21 KHI 9457 MPATFS86H8H560295 ΗΜΙΦ/ΓΟ ISUZU 17
ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

22 KHH 6890 ZFA27800007355428 ΗΜΙΦ/ΓΟ FIAT STRADA 8
ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

23 KHH 8032 VSKBVND40U0436066 ΗΜΙΦ/ΓΟ NISSAN 17
ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

24 KHH 9407
MMBJNKB407D012315

ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑ-
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MITSUBISHI 17

ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

25 ΚΗΗ 8047
WOLOXCF2574459978 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

OPEL COMBO 
VAN 9

ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

26 KHH 8039
 ZFA22300005089295 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ FIAT DOBLO  18

ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

27 KHH 5077 WV2ZZZ7AZMH004993 ΗΜΙΦ/ΓΟ VOLKSWAGEN 17
ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

28 ΚΗY 3362 KFGD21C61740 ΗΜΙΦ/ΓΟ NISSAN 14
ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

29 ΚΗΙ 1198 WF0LM2E405W434496 ΗΜΙΦ/ΓΟ FORD RANGER 17
ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

30 KHI 9485 WF0LMFE403W330838 ΗΜΙΦ/ΓΟ FORD 17
ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

31 ΚΗΙ 1140 JMZUN1B320W172535 ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2500 17 ΠΕΤΡΕ-
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ΛΑΙΟ

32 ΚΗY 3468 JMZUF8UE200719928 ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2600 18
ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

33 KHI 9451 JMZUN8F420W140127 ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA 17
ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

34 KHY 3472 JMZUF8UE200719920 ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2600 18
ΠΕTΡΕ-
ΛΑΙΟ

35 KHI 1142 JMZUN1B320W172447 ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2500 17
ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

36 KHY 3449 ZFA1460008495568 ΗΜΙΦ/ΓΟ FIAT FIORINO 10 BENZINH

37 XKT 871 LWGMDYZ40FA000917 ΤΡΙΚΥΚΛΟ
HSUN 
HISUNAPAC

9
BENZINH

38 XKT 0872 LWGMDYZ43FA000918 ΤΡΙΚΥΚΛΟ 
HSUN 
HISUNAPAC

9 BENZINH

39 ΚΗΗ 6886 ZFA19900000776526 HMIΦΟΡΤΗΓΟ FIAT PUNTO 8
ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΟ

40 ΚΗΗ 8049 WFOLXXGBVLTA01629 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ FORD TRANSIT 17
ΠΕΤΡΕΛΑΙ

Ο
*  Επισκευή  και  συντήρηση ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ: Επισκευή και  συντήρηση του κινητήρα,  κιβωτίου
ταχυτήτων,  διαφορικού,  των  συστημάτων  τροφοδοσίας,  εξαγωγής  καυσαερίων,  διεύθυνσης,  πέδησης,
μετάδοσης κίνησης στους κινητήριους τροχούς, ανάρτησης, ψύξης, και λίπανσης αυτοκινήτων 

ΤΜΗΜΑ 3: Επισκευή και συντήρηση ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Φορτωτών, σκαπτικών, οδοποιίας,
σαρώθρων, κλπ)

Α/Α
ΑΡ. 
ΚΥΚΛ/ΡΙ
ΑΣ 

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑ-
ΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΗΣ

Φ.Ι. ΚΑΥΣΙΜΟ

1 ME 119587 86-11-3423 ΣΑΡΩΘΡΟ  ΜΕRCEDES 1417K 67 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
2 ΜΕ 119591 200716 ΣΑΡΩΘΡΟ MAN 18224LC 102 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
3 ME 119592 20-22903 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕRCEDES 1314 90 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
4 KY 4932 SERIAL-4-4243B ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU 110 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
5 ΚΥ 4937 SERIAL 3208636 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 81 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

6 ΜΕ 59243 93F21164
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚ-
ΣΚΑΦΕΑΣ

KOMATSU 97 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

7 ΜΕ 48396 358734/P ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB JCB 65 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
8 ΜΕ 66856 33550 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ VOLVO 140 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
9 ME 116979 3470533D000567 ΦΟΡΤΩΤΗΣ INTERNATIONAL 158 PS ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

10 ME 116976
JCB3CXCSH91617
687

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

JCB 3CXCSM4T 101 PS ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

11 ME 79444 7BW00434 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR 204 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

12 ΜΕ 81984 0947751
EΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

JCB 100 ΗP ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

13 ME 66866 G52A-12113 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU 140 HP ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

14 ME 56987 G52A-12019 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 
KOMATSU 
GD521A-1E

140HP ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

15 ME 55977
SLPICXSAYE 
075170

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

JCB 3433 1 CX 41 HP ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

16 ME 93393 036846 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ VOLVO G710B 174 HP ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

17 ME 113598
CATO22BLMJH144
00

ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ BOBCAT 58 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

18 ME 56982 FKI93F21265 EΚΣΚΑΦΕΑΣ 
KOMATSU WB93R-
2

97 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

19 AM 56486 2173 ΤΡΑΚΤΕΡ SAME 98 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
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20 AM 49124 2640RTS298205
ΤΡΑΚΤΕΡ-ΑΚΤΟ-
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 

MASSEY-
FERGUISON/PEIDI
S

120 HP ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

21 KY 4940  ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ OCTOBAR 104 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
22 ΑΜ 59021 50270 ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΥΒΟΤΑ 37,13 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Οι υπηρεσίες επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πολυγύρου για λόγους εξειδίκευσης
των  συνεργείων,  όπως  αναφέρεται  στην  προηγούμενη  παράγραφο,  αλλά  και  προϋπολογισμού  των
επισκευών, περιλαμβάνουν εργασίες που χωρίζονται σε τμήματα (ομάδες), οι οποίες περιγράφονται στους
παρακάτω  Πίνακες  κόστους  ενδεικτικών  εργασιών  (έγινε  προσπάθεια  να  συγκεντρωθούν  και  να
κοστολογηθούν  οι  πιθανές  βλάβες  των  οχημάτων  του  Δήμου  Πολυγύρου,  με  βάση  την  εμπειρία  των
προηγούμενων ετών).

Πίνακες κόστους Ενδεικτικών Εργασιών
(Οι τιμές περιλαμβάνουν μόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας προ ΦΠΑ και όχι τα ανταλλακτικά)

ΤΜΗΜΑ 1: 
Εργασίες που είναι πιθανόν να προκύψουν για την επισκευή και συντήρηση ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ ΜΕΡΩΝ* (μαζί με τα ηλεκτρικά συστήματα) καθώς και ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-
ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (μαζί με τις βαφές) μεγάλων φορτηγών άνω των 3,5 tn (απορριμματο-
φόρων, πλυντηρίων κάδων, καλαθοφόρων, γερανοφόρων, ανατρεπόμενων κλπ) και λεω-
φορείων (μεταφοράς προσωπικού και ΑΜΕΑ) άνω των 9 ατόμων. 

Ενδεικτι-
κή τιμή

(€)

ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 45,00
ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ 16,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΦΥΛΛΩΝ ΣΟΥΣΤΑΣ 350,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ 60,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 80,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 120,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 60,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 40,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΥΝΑΜΟ 30,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ 36,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 250,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΟΜΠΛΕ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 150,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΣΠΙΡΑΛ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ή ΚΑΤΩ 40,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 60,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΑΜΦΟΡ 180,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΥΓΙΑ ΣΟΥΣΤΑΣ 120,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΜΕΣΑΙΟ ή ΠΙΣΩ 40,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ 45,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 60,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΑΜΦΟΡ 100,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΟΥΣΤΑΣ 60,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΑ ΣΟΥΣΤΑΣ 300,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 70,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ AD-BLUE 200,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΑΓΙΕ,ΟΜΦΑΛΟ,ΧΟΑΝΗ & ΜΟΥΑΓΙΕ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ 90,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 60,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 60,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΡΑΚΕΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 300,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ 60,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΡΒΟΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 60,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 75,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΣΤΡΑΣ ΑΕΡΟΣ 50,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 120,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ 60,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 180,00
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ 150,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ 220,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ 220,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 220,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΥΣΚΑΣ & ΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 120,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 60,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΛΩΝΑΣ ΣΑΣΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΣΕΤ 60,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 180,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 110,00
ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 140,00
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΟ 60,00
ΕΛΕΓΧΟΣ -ΣΕΡΒΙΣ A/C - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 110,00
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 250,00
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 100,00
ΕΞΑΓΩΓΗ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1.000,00
ΕΞΑΓΩΓΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΜΠΛΕΡ 70,00
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝ/ΘΕΤΗΣΗ ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΦ/ΚΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 400,00
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝ/ΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΡΙΒΗΣ & ΣΤΑΥΡΟ 90,00
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝ/ΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΡΙΒΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 90,00
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝ/ΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΞΟΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 100,00
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝ/ΘΕΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΣΑΣΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 1.300,00
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝ/ΘΕΤΗΣΗ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΔΙΣΚΟ-ΠΛΑΤΩ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 300,00
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝ/ΘΕΤΗΣΗ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & OVER ΦΟΡΤΗΓΟΥ 850,00
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝ/ΘΕΤΗΣΗ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΓΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΟΥ 600,00
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝ/ΘΕΤΗΣΗ ΣΟΥΣΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΙΡΩΝ-ΔΑΚΤΥΛΙ-
ΔΙΩΝ 

120,00

ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝ/ΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 80,00
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝ/ΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 80,00
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ 12,00
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΑΝ/ΣΗ 6 ΜΠΕΚ 180,00
ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 300,00
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΗΣ 150,00
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΡΜΟΥ 280,00
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 120,00
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 60,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΑΕΡΑ 30,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΧΑΛΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 50,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ (ΟΛΙΚΗ) 50,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 120,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΑ) 150,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΣΑΣΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 80,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ(ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓ.&ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) 1.100,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ (ΟΛΙΚΗ) 50,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΤΙΖΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΟΝΤΕΡ 25,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΟΥ 70,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΟΛΙΚΗ) 85,00
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ -ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ/ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 120,00
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 80,00
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ 120,00
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 120,00
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΕΔΡΩΝ & ΒΑΛΒΙΔΩΝ 280,00
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ AD-BLUE 200,00
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 110,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 80,00
ΚΟΛΛΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 20,00
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 36,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ADBLUE 100,00
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-ΠΙΛΟΤΟΥ-ΓΚΑΖΙΟΥ 100,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ AD-BLUE 150,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 35,00
ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΔΡΩΝ & ΒΑΛΒΙΔΩΝ 200,00
ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 500,00
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 70,00
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ 300,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΖΥΓ/ΣΗ 150,00
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ (Σ.Α.Π) - ΕΛΕΓΧΟΣ 150,00
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ (Σ.Α.Π)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ABS) ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 650,00
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ 25,00
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 300,00
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΡΟΜΕΤΡΟΥ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 60,00
ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ 200,00
ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ 280,00
ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΠΑΤΟΥΡΩΝ 220,00
ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ ΤΑΜΠΟΥΡΟΥ 30,00
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ (ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ) 50,00
Εργασίες που είναι πιθανόν να προκύψουν για την επισκευή και 
συντήρηση ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (μαζί με 
τις βαφές) 

ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 300,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ 120,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 80,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ & ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ 240,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΛΥΣΤΡΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ 45,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΥΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ 60,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΟΤΕΡ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ 120,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 900,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΥΔΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 35,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 40,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΗ 140,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 120,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ 80,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟΥ 70,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 60,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ 80,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 95,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΥΛΟΥ 95,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ 95,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ 95,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 480,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΝΤΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 220,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΝΤΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 280,00 
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΛΕΣΚ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥ/ΣΗ 170,00 
ΒΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (ΟΛΙΚΗ) 1.600,00 
ΒΑΦΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (ΟΛΙΚΗ) 1.000,00 
ΒΑΦΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ(ΟΛΙΚΗ) 1.400,00 
ΓΕΜΙΣΜΑ 4 ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΣΤΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ 80,00 
ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΚΑΡΕ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ 160,00 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ & ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ 360,00 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΤΟΥ ΚΑΡΟΣΤΑΣ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 5ΜΜ (ΟΛΙΚΗ) 720,00 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΧΟΑΝΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 320,00 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 80,00 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΣΚ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 80,00 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΟΡΕΙΟΥ-ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ 480,00 
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 160,00 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΗΣ 150,00 
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΡΜΟΥ 280,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ 400,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ & ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ 360,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΠΡΕΣΑΣ - ΚΟΛΛΗΜΑ 120,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 120,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ 60,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ 240,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΓΑΝΤΖΩΝ ΠΟΡΤΑΣ ΜΥΛΟΥ 240,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 480,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ 480,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 100,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ 480,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΗΓΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 400,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ & ΒΑΦΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 400,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 200,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 480,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 240,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ 40,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΑΡΟΥ 15,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΕΙΟΥ-ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΜΕ HARDOX 5MM ΚΟΜΠΛΕ 2.100,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΛΙΑΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΙΡΟΥ 60,00 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ 120,00 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 120,00 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΕΔΡΩΝ & ΒΑΛΒΙΔΩΝ 280,00 
ΙΣΙΩΜΑ ΒΑΚΤΡΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ & ΚΟΛΛΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 350,00 
ΙΣΙΩΜΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 400,00 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΤΟΥ ΠΛΑΙΝΩΝ ΧΟΑΝΗΣ ΚΟΜΠΛΕ 2.400,00 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΝΑ 120,00 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΧΡΩΜΙΩΣΗ ΒΑΚΤΡΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ 2.000,00 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΧΡΩΜΙΩΣΗ ΒΑΚΤΡΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ 1.000,00 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ NSN 1.400,00 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΣΙΕΡΕΣ ΕΡΤΑΛΟΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 40,00 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΧΛΙΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΥΛΟΥ 800,00 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΕΣΑΣ 2.000,00 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΙΡΟΥ Φ30 60,00 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 70,00 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΛΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 120,00 
ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΔΡΕΣ & ΠΕΙΡΟΙ 360,00 
ΚΟΛΛΗΜΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 60,00 
ΡΕΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 25,00 
ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΔΡΩΝ & ΒΑΛΒΙΔΩΝ 200,00 
ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 500,00 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΚΤΡΩΝ ΤΗΛΕΣΚ.ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ 220,00 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΚΙΤΡΙΝΗ ΛΩΡΙΔΑ 200,00 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 90,00 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΡΟΥ 25,00 
ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ 200,00 
ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ 280,00 
ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΠΑΤΟΥΡΩΝ 220,00 
ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ ΤΑΜΠΟΥΡΟΥ 30,00 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ (ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ) 50,00 
Εργασίες που είναι πιθανόν να προκύψουν για την επισκευή και συντήρηση ΥΠΕΡΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΩΝ των Καλαθοφόρων οχημάτων, των Γερανοφόρων οχημάτων. 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 150,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 140,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ 20,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ 80,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΡΕΛΕ 110,00 
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ-ΔΥΝΑΜΟΛΗΠΤΗ ΡΤΟ 400,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 380,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ ΓΕΡΑΝΟΥ 80,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΝΙΟΥ 60,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ 80,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΥ 70,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΟΥΛΟΥ & ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ ΓΕΡΑΝΟΥ 190,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣΜΑΝ ΡΤΟ 100,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 60,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 60,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 180,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 100,00 
ΒΑΦΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 1.000,00 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ & ΡΕΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 400,00 
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΛΩΝΑ ΓΕΡΑΝΟΥ 500,00 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ 100,00 
ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟΥ 110,00 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΠ(ABS) ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 650,00 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΦΕΚ 1186/ 25-08-2003) ΤΥΠΟΥ Α ή ΑΑ 100,00 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΦΕΚ 1186/ 25-08-2003) ΤΥΠΟΥ Β 80,00 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ (ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ) 50,00 
* Επισκευή και συντήρηση ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ: Επισκευή και συντήρηση του κινητή-
ρα, κιβωτίου ταχυτήτων, διαφορικού, των συστημάτων τροφοδοσίας, εξαγωγής καυσαερίων,
διεύθυνσης, πέδησης, μετάδοσης κίνησης στους κινητήριους τροχούς, ανάρτησης, ψύξης, και
λίπανσης αυτοκινήτων 

ΤΜΗΜΑ 2: 
Εργασίες που είναι πιθανόν να προκύψουν για την επισκευή και συντήρηση ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ ΜΕΡΩΝ*, (μαζί με τα ηλεκτρικά συστήματα) ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (μαζί με τις 
βαφές) επιβατικών οχημάτων και ελαφρών φορτηγών μέχρι 3,5 tn (ανοικτών και κλει-
στών). 

Ενδεικτι-
κή τιμή 

(€) 

ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 45,00 
ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ 16,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ 60,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 55,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 75,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 60,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 36,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΥΝΑΜΟ 30,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ 30,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΥΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ 30,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟ-ΠΛΑΤΩ ΕΛΑΦΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΣΕΤ 150,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟ-ΠΛΑΤΩ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΕΤ 120,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΟΜΠΛΕ 80,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΣΠΙΡΑΛ 30,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΜΕΣΑΙΟ ή ΠΙΣΩ 30,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ 35,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 50,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΔΙΩΝ & Φ.ΛΑΔΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ-ΕΛΑΦΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 15,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 50,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 60,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ 60,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΕΛΑΦΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 100,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 70,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ 80,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟΥ 70,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 40,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 60,00 
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 100,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ή ΠΙΣΩ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 50,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ή ΠΙΣΩ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 60,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΠΙΣΩ 50,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ-ΣΙΑΓΩΝΕΣ-ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ 50,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 60,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ 150,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 50,00 
ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 140,00 
ΒΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 1.000,00 
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 250,00 
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 100,00 
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΕΡΒΙΣ A/C ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ-ΕΛΑΦΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 70,00 
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ 12,00 
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΑΝ/ΣΗ 6 ΜΠΕΚ 180,00 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΗΣ 150,00 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΡΜΟΥ 280,00 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 60,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ-ΕΛΑΦΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 60,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΑΕΡΑ 30,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ (ΟΛΙΚΗ) 50,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 120,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ-ΕΛΑΦΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 500,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ 50,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ (ΟΛΙΚΗ) 50,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΤΙΖΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΟΝΤΕΡ 25,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΟΥ 70,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 150,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ-ΕΛΑΦΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 150,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΟΛΙΚΗ) 80,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΑΡΟΥ 15,00 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ -ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ/ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 85,00 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ/ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 65,00 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ 120,00 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 120,00 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΕΔΡΩΝ & ΒΑΛΒΙΔΩΝ 280,00 
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ/ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 40,00 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-ΕΛΑΦΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 50,00 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 70,00 
ΚΟΛΛΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 20,00 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 36,00 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-ΠΙΛΟΤΟΥ-ΓΚΑΖΙΟΥ 100,00 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 35,00 
ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΔΡΩΝ & ΒΑΛΒΙΔΩΝ 200,00 
ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 500,00 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 50,00 
ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΑΦΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 60,00 
ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 50,00 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ (ΣΑΠ)- ΕΛΕΓΧΟΣ 150,00 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 90,00 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ 25,00 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 300,00 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΠ(ABS) ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 650,00 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΡΟΥ 25,00 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΡΟΜΕΤΡΟΥ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 60,00 
ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ 200,00 
ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ 280,00 
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ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΠΑΤΟΥΡΩΝ 220,00 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ (ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ) 45,00 
Εργασίες που είναι πιθανόν να προκύψουν για την επισκευή και συντήρηση δικύκλων 
και τρικύκλων. 

Ενδεικτι-
κή τιμή 

(€) 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 20,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΠΙΣΩ ΜΟΤΟ 10,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΑΝΤΖΩΝ (ΠΙΑΣΤΡΑΣ) ΠΟΔΙΑΣ ΜΟΤΟ 10,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΝΑΖΙΑ-ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΟΤΟ 25,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΜΟΤΟ 10,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ 25,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΜΟΤΟ 30,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΠΙΣΤΟΝΟΥ 60,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΔΙΑ & ΦΙΛΤΡΟ ΜΟΤΟ 5,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΩΝ ΜΟΤΟ 5,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΟΤΟ 3,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΦΡΕΝΟΥ ΜΟΤΟ 5,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΥΖΙ 5,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ 15,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΚΟΝΤΕΡ ΜΟΤΟ 10,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 5,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΦΡΕΝΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΜΟΤΟ 10,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΟΥΛΟΥ ΒΑΡΙΑΤΟΡ 25,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ 10,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ & ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ 20,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ ΜΟΤΟ 5,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΤΟ (ΛΥΣΙΜΟ-ΔΕΣΙΜΟ) 60,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΝΑ ΜΟΤΟ 15,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΟΤΟ (ΛΥΣΙΜΟ-ΔΕΣΙΜΟ) 120,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ ΜΟΤΟ 25,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 40,00 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΟΤΟ 30,00 
ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΤΟ 50,00 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ (ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ) 40,00 
* Επισκευή και συντήρηση ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ: Επισκευή και συντήρηση του κινητή-
ρα, κιβωτίου ταχυτήτων, διαφορικού, των συστημάτων τροφοδοσίας, εξαγωγής καυσαερίων,
διεύθυνσης, πέδησης, μετάδοσης κίνησης στους κινητήριους τροχούς, ανάρτησης, ψύξης, και
λίπανσης αυτοκινήτων. 

ΤΜΗΜΑ 3: 
Εργασίες που είναι πιθανόν να προκύψουν για την επισκευή και συντήρηση ΜΗΧΑΝΗ-
ΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Φορτωτών, σκαπτικών, σαρώθρων, κλπ). 

Ενδεικτι-
κή τιμή 

(€) 
ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 45,00 
ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ 16,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ 60,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 60,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 40,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΥΝΑΜΟ 30,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ 36,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΦΡΕΝΟΥ ΓΛΥΣΤΡΑΣ ΤΣΑΠΑΣ 450,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΥΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ 60,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 270,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΟΜΠΛΕ 150,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΣΠΙΡΑΛ 40,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΣΠΥΡΑΛ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 40,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ 50,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 40,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ 45,00 
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 60,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 70,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ 50,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 60,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 60,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ 60,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 120,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ & RH ΦΙΛΙΣΤΡΙΝΙ ΦΟΡΤΩΤΗ 120,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ 80,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΥ 70,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 75,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 60,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 50,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 60,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΠΙΣΩ 50,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 180,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ 250,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 220,00 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΥΣΚΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ & ΒΑΣΕΙΣ 120,00 
ΒΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1.200,00 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ (ΣΑΠ) 150,00 
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 250,00 
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 100,00 
ΕΞΑΓΩΓΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 350,00 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ 12,00 
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΧΩΝ 80,00 
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΑΝ/ΣΗ 6 ΜΠΕΚ 180,00 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΗΣ 150,00 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΡΜΟΥ 280,00 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 60,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΑΕΡΑ 30,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΣΚΟΥ (PTO) 300,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ (ΟΛΙΚΗ) 50,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 120,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ 60,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ (ΟΛΙΚΗ) 50,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΤΙΖΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΟΝΤΕΡ 25,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΟΥ 70,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 200,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18,00 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΑΡΟΥ 15,00 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ 120,00 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 120,00 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΕΔΡΩΝ & ΒΑΛΒΙΔΩΝ 280,00 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ Μ.Ε 100,00 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑ 80,00 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 70,00 
ΚΟΛΛΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 20,00 
ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΔΡΩΝ & ΒΑΛΒΙΔΩΝ 200,00 
ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 500,00 
ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 110,00 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ 25,00 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΠ(ABS) ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 650,00 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΡΟΥ 25,00 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΡΟΜΕΤΡΟΥ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 60,00 
ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ 200,00 
ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ 280,00 
ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΠΑΤΟΥΡΩΝ 220,00 
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ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ (ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ) 50,00 

Οι παραπάνω εργασίες όλων των κατηγοριών είναι ενδεικτικές και δεν αποκλείουν κάθε άλλη σχετική εργα-
σία που τυχόν θα προέκυπτε και δεν αναφέρεται παραπάνω, το κόστος της οποίας θα υπολογίζεται σε συνερ-
γασία με την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου, με βάση το αντίστοιχο κόστος της εργατοώρας και όσα ανα-
φέρονται στα αντίστοιχα άρθρα της μελέτης. 

Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
Στους παρακάτω πίνακες δίδονται ανταλλακτικά που είναι πιθανό να χρειαστούν για τις επισκευές που θα
προκύψουν στις αντίστοιχες κατηγορίες εργασιών που δόθηκαν. Ο διαχωρισμός σε τμήματα (ομάδες) είναι
αντίστοιχος με τις εργασίες επισκευής και συντήρησης. 

Πίνακες Ενδεικτικού κόστους ανταλλακτικών (Οι τιμές περιλαμβάνουν μόνο το ενδεικτικό κόστος των 
ανταλλακτικών προ ΦΠΑ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: 
Ανταλλακτικά  που είναι πιθανόν να χρειαστούν για την επισκευή και

συντήρηση ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ* (μαζί με τα ηλεκτρικά συστήμα-
τα) καθώς και ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (μαζί με τις
βαφές) μεγάλων φορτηγών άνω των 3,5 tn (απορριμματοφόρων, πλυ-

ντηρίων κάδων, καλαθοφόρων, γερανοφόρων, ανατρεπόμενων κλπ) και
λεωφορείων (μεταφοράς προσωπικού και ΑΜΕΑ) άνω των 9 ατόμων. 

Μ.Μ. ΤΙΜΗ

ΦΤΕΡΟ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IVECO A50C13) ΤΕΜ 140

ΦΛΑΣ  (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IVECO A50C13) ΤΕΜ 60

ΠΡΟΒΟΛΑΚΙ  (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IVECO A50C13) ΤΕΜ 100

ΒΑΣΗ ΦΤΕΡΟΥ  (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IVECO A50C13) ΤΕΜ 47

ΒΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ  (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IVECO A50C13) ΤΕΜ 80

ΘΟΛΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IVECO A50C13) ΤΕΜ 100

ΔΟΧΕΙΟ ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ  (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IVECO A50C13) ΤΕΜ 180

ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΠΙΣΩ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 75,00
ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΑΝ) ΣΕΤ 70,00
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΡΟΧΟΥ ΠΙΣΩ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 25,00
ΚΑΛΩΔΙΑ ΦΡΕΝΟΥ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 20,00
ΔΑΓΚΑΝΑ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 400,00
ΜΗΧΑΝΗ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 3100,00
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 140ΑΗ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 220,00
ΛΑΜΠΑ Η7-24V (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 11,00
ΜΙΖΑ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 590,00
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 120,00
ΛΕΚΑΝΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ VOLVO) ΤΕΜ 1.260,00
ΚΑΒΟΥΚΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ VOLVO) ΤΕΜ 123,00
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ VOLVO) ΤΕΜ 87,00
ΛΑΣΤΙΧΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ VOLVO) ΤΕΜ 20,00
ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ VOLVO) ΤΕΜ 107,00
ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΟ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ VOLVO) ΤΕΜ 83,00
ΡΟΥΛΜΑΝ ΤΕΝΤΟΤΗΡΑ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ VOLVO) ΤΕΜ 35,00
ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ VOLVO) ΤΕΜ 74,00
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ VOLVO) ΤΕΜ 28,00
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 11102/3 (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ VOLVO) ΤΕΜ 38,00
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ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 11102/37 (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ VOLVO) ΤΕΜ 20,00
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ VOLVO) ΤΕΜ 38,00
ΒΙΝΤΙΛΑΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ VOLVO) ΤΕΜ 735,00
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ VOLVO) ΤΕΜ 24,00
ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 550,00
ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ ΠΙΣΩ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 120,00
ΣΟΥΣΤΑ ΚΟΜΠΛΕ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 250,00
ΦΡΕΝΑ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΣΕΤ 100,00
ΠΕΡΤΣΙΝΙ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 0,05
ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΙΑΓΟΝΩΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 3,00
ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 3,00
ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 130,00
ΜΠΡΑΤΣΟ ΦΡΕΝΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 80,00
ΦΥΣΟΥΝΑ ΦΡΕΝΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 180,00
ΚΙΘΑΡΑ ΣΙΑΓΩΝΑ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 90,00
ΤΑΜΠΟΥΡΟ ΦΡΕΝΟΥ 220 (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 130,00
ΣΙΑΓΩΝΑ ΦΡΕΝΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 50,00
ΡΑΟΥΛΟ ΣΙΑΓΟΝΩΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 40,00
ΒΑΣΗ ΣΙΑΓΟΝΩΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 35,00
∆ΑΚΤΥΛΙ∆Ι ΜΠΡΑΤΣΟ ΦΡΕΝΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 11,00
ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 30,00
ΦΛΑΝΤΖΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 1,00
ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 3,00
ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 3,00
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 14,00
ΙΜΑΝΤΑΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 15,00
ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 150,00
ΚΕΝΤΡΙΚΑΚΙ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 180,00
ΚΕΦΑΛΗ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 150,00
ΓΡΥΛΟ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 107,00
ΑΝΕΒΑΤΟΡΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 35,00
ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 380,00
ΛΑΜΠΑ Η1 (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 5,50
ΛΑΜΠΑ 24V (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 0,70
ΠΛΑΚΕΤΑ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 270,00
ΠΛΑΚΕΤΑ  Ε (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 535,00
ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 335,00
ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΑΣΜΑΝ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 600,00
ΜΠΑΛΑΚΙ ΓΚΑΖΙΟΥ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 4,00

ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES)
ΜΕ-
ΤΡΟ 4,00

ΦΑΝΑΡΙ LED  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) TEM 36,00
ΜΠΟΥΛΟΝΙ 12Χ4  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 0,70
ΜΠΟΥΛΟΝΙ 12Χ6  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 0,70
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ΛΑΣΤΙΧΟ 8mm Χ 1m (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 11,00
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ 10-40  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 1,50
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ρ811 (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 11,00
ΦΙΛΤΡΑΚΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΞΩΤ. (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 9,50
ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 38,00
ΜΟΡΕΡ ΓΚΑΖΙΟΥ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 2.295,00
ΠΟΝΤΙΣΙΟΜΕΤΡΟ ΓΚΑΖΙΟΥ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 870,00
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΟΜΠΛΕ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 400,00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 255,00
ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 2,70
ΤΑΠΕΣ 12mm  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 7,00
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 1,50
ΣΑΣΜΑΝ  ΚΟΜΠΛΕ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ) ΤΕΜ 9.335,00
ΨΥΓΕΙΟ ΙΝΤΑΡΤΕΡ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 667,00
ΚΟΛΛΑΡΟ ΙΝΤΑΡΤΕΡ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 94,00
ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ ΙΝΤΑΡΤΕΡ ΣΑΣΜΑΝ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 
MERCEDES) ΤΕΜ 240,00
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 360,00
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΠΙΣΩ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 1834LS) ΤΕΜ 26,00
ΠΛΑΤΩ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 1834LS) ΤΕΜ 380,00
ΔΙΣΚΟΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 1834LS) ΤΕΜ 360,00
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΟΛΑΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 1834LS) ΤΕΜ 28,00
ΝΙΠΕΛ ΑΕΡΟΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 1834LS) ΤΕΜ 4,00
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕΤΡΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 1834LS) ΤΕΜ 1,50
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 1834LS) ΤΕΜ 1,50
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΡΡΟ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 1834LS) ΤΕΜ 28,00
ΡΑΚΟΡ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 1834LS) ΤΕΜ 3,00
ΘHΛΙΑ ΑΕΡΟΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 1834LS) ΤΕΜ 2,50
ΤΑΦ ΑΕΡΟΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 1834LS) ΤΕΜ 4,00
ΒΟΛΑΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 1834LS) ΤΕΜ 220,00
ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΑΣΜΑΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 1834LS) ΤΕΜ 6,00
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 1834LS) ΤΕΜ 190,00
ΣΑΣΜΑΝΑΚΙ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 1834LS) ΤΕΜ 650,00
ΣΑΣΜΑΝ 155 ΚΟΜΠΛΕ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 1834LS) ΤΕΜ 4200,00
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΛΕΞΟΥΔΑ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 1834LS) ΤΕΜ 1000,00
ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 1834LS) ΤΕΜ 1.200,00
ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΑ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 1834LS) ΤΕΜ 250,00
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 1834LS) ΣΕΤ 220,00

ΒΟΛΑΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ACTROS) ΤΕΜ 255,00
ΔΙΣΚΟ-ΠΛΑΤΩ-ΡΟΥΛΕΜΑΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ACTROS) ΣΕΤ 845,00
ΔΙΧΑΛΟ ΣΥΜΛΕΚΤΗ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ACTROS) ΤΕΜ 185,00
ΑΕΡΟΦΥΣΟΥΝΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ACTROS) ΤΕΜ 260,00
ΧΩΝΑΚΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ACTROS) ΤΕΜ 320,00
ΖΥΓΑΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ACTROS) ΤΕΜ 350,00
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ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ACTROS) ΤΕΜ 450,00
ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ACTROS) ΤΕΜ 700,00
ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ACTROS) ΤΕΜ 250,00
ΜΟΥΑΓΙΕ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ACTROS) ΤΕΜ 380,00
ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ MERCEDES) ΤΕΜ 700,00
ΠΙΣΤΟΝΙ  (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ MERCEDES) ΤΕΜ 200,00
ΧΙΤΩΝΙΟ  (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ MERCEDES) ΤΕΜ 40,00
ΚΕΦΑΛΗ  (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ MERCEDES) ΤΕΜ 100,00
ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΣ  (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ MERCEDES) ΤΕΜ 35,00
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ  (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ MERCEDES) ΣΕΤ 150,00
ΦΥΣΟΥΝΑΚΙ ΚΛΑΠΕ  (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ MERCEDES) ΤΕΜ 40,00
ΦΡΕΝΑ 140 ΠΙΣΩ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΣΕΤ 150,00
ΠΕΡΤΣΙΝΙ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΤΕΜ 0,05
ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΣΕΤ 140,00
ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΤΕΜ 140,00
ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΤΕΜ 75,00
ΤΑΜΠΟΥΡΟ ΟΠΙΣΘΙΟ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΤΕΜ 120,00
ΤΑΜΠΟΥΡΟ ΕΜΠΡΟΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΤΕΜ 120,00
ΣΑΣΜΑΝ   (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΤΕΜ 1900,00
ΒΟΛΑΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΤΕΜ 250,00
ΠΛΑΤΩ ΔΙΣΚΟΣ ΡΟΥΛΜΑΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΣΕΤ 750,00
ΧΕΛΩΝΑ ΣΑΣΜΑΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΤΕΜ 350,00
ΜΠΡΙΖΝΤΙΡΕΚ ΣΑΣΜΑΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΤΕΜ 420,00
ΑΞΟΝΑΣ ΑΥΛΑΚΩΤΟΣ ΣΑΣΜΑΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΤΕΜ 320,00
ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΑΣΜΑΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΤΕΜ 130,00
ΡΟΥΛΜΑΝ ΜΠΡΙΖΝΤΙΡΕΚ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΤΕΜ 82,00
ΣΑΣΜΑΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΤΕΜ 50,00
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 180ΑΗ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΤΕΜ 240,00
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΤΕΜ 535,00
ΒΑΛΒΙΔΑ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΤΕΜ 395,00
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΤΕΜ 51,00
ΡΑΚΟΡ 1/2  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΤΕΜ 18,00
ΡΑΚΟΡ 3/4 (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΤΕΜ 20,00
ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΟΗΣ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΤΕΜ 120,00
ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΤΕΜ 307,00
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 962/6 (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΤΕΜ 14,00
ΦΙΛΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ   (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STEYR) ΤΕΜ 7,00
ΣΑΣΜΑΝΑΚΙ ΚΙΝΗΣΗΣ   (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΜΑΝ 26343) ΤΕΜ 1150,00
ΑΞΟΝΑΣ ΣΑΣΜΑΝ ΑΥΛΑΚΩΤΟ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΜΑΝ 26343) ΤΕΜ 900,00
ΑΞΟΝΑΣ ΣΑΣΜΑΝ τρελό με γρανάζια (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΜΑΝ 26343) ΤΕΜ 1100,00
ΛΕΒΙΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΜΑΝ 26343) ΤΕΜ 600,00
ΑΡΓΟ-ΓΡΗΓΟΡΟ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΜΑΝ 26343) ΤΕΜ 700,00
ΠΥΡΓΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΜΑΝ 26343) ΤΕΜ 450,00
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΜΑΝ 26343) ΤΕΜ 380,00
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ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΥΣΚΕΣ ΦΡΕΝΩΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΜΑΝ 26343) ΤΕΜ 300,00
ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΕΡΟΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 320,00
ΜΙΖΑ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 240,00
ΔΥΝΑΜΟ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 200,00
ΝΙΠΕΛ ΑΕΡΟΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ) ΤΕΜ 5,40

ΠΛΑΚΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ RENAULT PREMIUM)
ΤΕΜ 380,00

ΑΝΕΒΑΤΟΡΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤ. (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ RENAULT 
PREMIUM) ΤΕΜ 270,00
ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ RENAULT PREMIUM) ΤΕΜ 240,00
ΔΥΝΑΜΟ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ RENAULT PREMIUM) ΤΕΜ 180,00
ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ RENAULT PREMIUM) ΤΕΜ 685,00
ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ RENAULT PREMIUM) ΤΕΜ 400,00
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ RENAULT 
PREMIUM) ΤΕΜ 480,00
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΕΡΑ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ RENAULT PREMIUM) ΤΕΜ 127,00
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΟΔΗΓΟΥ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ RENAULT PREMIUM) ΤΕΜ 54,00
ΑΚΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ RENAULT PREMIUM) ΤΕΜ 107,00
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ RENAULT PREMIUM) ΤΕΜ 350,00
ΝΤΙΖΑ ΠΟΡΤΑΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ RENAULT PREMIUM) ΤΕΜ 87,00
ΣΕΤ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ATEKO  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 
ATEGO) ΣΕΤ 130,00
ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 130,00
ΔΑΓΚΑΝΑ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 350,00
ΜΟΥΑΓΙΕ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 300,00
ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 1.000,00
ΔΑΓΚΑΝΑ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 420,00
ΜΟΥΑΓΙΕ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 300,00
ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 150,00
ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 56,00
ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 1.000,00
ΧΕΛΩΝΗ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 900,00
ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 350,00
ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 850,00
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 214,00
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 65,00
ΓΥΑΛΙ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΠΙΣΩ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 18,00
ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 60,00
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΛΕΞΟΥΔΑ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 
MERCEDES) ΤΕΜ 1.000,00
ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 2.480,00
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ HU-12140 (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) TEM 27,00
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ PU -999/1(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 27,00
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ C-41001 (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) TEM 135,00
ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 
MERCEDES) ΤΕΜ 295,00
ΒΑΝΑ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 160,00
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ΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 95,00
ΤΕΦΛΟΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 52,00
ΜΑΓΝΗΤΗΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 34,00
ΦΥΛΛΟ ΣΟΥΣΤΑΣ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 30,00
ΖΥΓΓΙ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 20,00
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΙΡΟΣ    (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 10,00
ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΣΟΥΣΤΑΣ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 18,00
ΠΕΙΡΟΣ ΚΑΡΥΔΙΟΥ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 15,00
ΜΑΝΑ ΣΟΥΣΤΑΣ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 90,00
ΜΠΡΑΚΕΤΟ ΣΟΥΣΤΑΣ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 60,00
ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ ΣΟΥΣΤΑΣ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 40,00
ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΖΥΓΑΡΙΑΣ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 12,00
ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 28,00
ΔΥΝΑΜΟ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 150,00
ΓΥΑΛΙ ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 4,00
ΤΙΜΟΝΙ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 350,00
ΜΙΖΑ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 180,00
ΠΕΙΡΟΣ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 120,00
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΟΥ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 42,00
ΚΑΠΑΚΙ ΣΑΣΜΑΝ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 150,00
ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 27,00
ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ IVECO) ΤΕΜ 245,00
ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ IVECO) ΤΕΜ 174,00
ΦΤΕΡΟ ΕΜΠΡΟΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ IVECO) ΤΕΜ 180,00
ΒΑΣΕΙΣ ΦΤΕΡΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ IVECO) ΤΕΜ 265,00
ΠΛΑΚΕΤΑ ΦΩΤΩΝ IVECO (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ IVECO) ΤΕΜ 1182,00
ΑΞΟΝΑΣ ΑΥΛΑΚΩΤΟΣ ΣΑΣΜΑΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ IVECO) ΤΕΜ 350,00
ΚΟΥΤΙ ΣΑΣΜΑΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ IVECO) ΤΕΜ 480,00
ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΑΣΜΑΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ IVECO) ΤΕΜ 140,00
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΞΟΝΟΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ IVECO) ΤΕΜ 65,00
ΧΩΝΑΚΙ ΣΑΣΜΑΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ IVECO) ΤΕΜ 250,00
ΣΩΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ IVECO) ΤΕΜ 80,00
ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ IVECO) ΤΕΜ 75,00
ΜΠΡΙΖΝΤΙΡΕΚ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ IVECO) ΤΕΜ 200,00
ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 900,00
ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 250,00
ΠΙΣΤΟΝΙ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 161,00
ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Μ/Σ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΣΕΤ 150,00
ΡΟΥΛΜΑΝ 341964  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 245,00
ΡΟΥΛΜΑΝ 32214 (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 102,00
ΡΟΥΛΜΑΝ 33117 (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 131,00
ΦΛΑΤΖΑ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 16,00
ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 12ΜΜ(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 1,50
ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 0,70
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ΛΑΣΤΙΧΟ ΖΥΓΑΡΙΑΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 37,00
ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΖΥΓΑΡΙΑΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 24,00
ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ 7 ΤΡΥΠΟΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 260,00
ΣΕΤ ΦΡΕΝΑ 130 (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΣΕΤ 123,00
ΠΕΡΤΣΙΝΙΑ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 0,70
ΤΣΙΜΟΥΧΑ 115-140-13 (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 40,00
ΤΣΙΜΟΥΧΑ 68-90-13(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 38,00
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΠΟΤΗΡΙ ΤΡΟΧΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 2,70
ΦΑΝΑΡΙ ΦΛΑΣ ΦΤΕΡΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 34,00
ΛΑΜΠΕΣ 24V(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) TEM 1,50
ΡΑΔΙΟ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 47,00
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 37,50
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ρ 707 (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 8,00
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 24,00
ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΜΠΛΕ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 1.070,00
ΜΠΡΑΤΣΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 240,00
ΗΜΙΑΞΩΝΙΟ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 160,00
ΜΟΥΑΓΙΕ ΠΙΣΩ ΜΕ ΡΟΥΛΜΑΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 270,00
ΚΕΝΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 200,00
ΖΥΓΑΡΙΑ ΠΙΣΩ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 240,00
ΣΚΑΣΤΡΑ ΑΕΡΟΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 160,00
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 55,00
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 215,00
ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 182,00
ΚΟΛΟΝΑ ΠΗΝΙΟ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 470,00
ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 160,00
ΜΠΕΚ COMΜOΝREIL  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MΑΝ) ΤΕΜ 350,00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MΑΝ) ΤΕΜ 268,00
ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MΑΝ) ΤΕΜ 320,00
ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΑΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MΑΝ) ΤΕΜ 2870,00
ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MΑΝ) ΤΕΜ 1.500,00
ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MΑΝ) ΤΕΜ 100,00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MΑΝ) ΤΕΜ 72,50
ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MΑΝ) ΤΕΜ 400,00
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΜΕΙΩΤΗΡΑ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MΑΝ) ΤΕΜ 20,00
ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ   (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MΑΝ) ΤΕΜ 213,00
ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΗΧΑΝΗΣ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MΑΝ) ΤΕΜ 2.000,00
ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΜΙΚΡΗΣ ΜΠΑΡΑΣ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MΑΝ) ΤΕΜ 56,00
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 140ΑΗ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ STREYR) ΤΕΜ 220,00
ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 60881970 AD- BLUE   (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ IVECO 
190EL28 ) TEM 22,00
ΦΙΛΤΡΟ AD-BLUE 42562624 (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ IVECO 190EL28 ) TEM 54,00
ΑΝΤΛΙΑ AD- BLUE (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ IVECO 190EL28 ) TEM 2.667,00
ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24-V (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ IVECO 190EL28 ) ΤΕΜ 160,00
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ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ 1/8 -24V (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ IVECO 190EL28 ) ΤΕΜ 255,00
ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 810,00
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 400,00
ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΣΕΤ 110,00
ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΦΡΕΝΟΥ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 125,00
ΔΑΓΚΑΝΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 350,00
ΜΟΥΑΓΙΕ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 250,00
ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΣΕΤ 120,00
ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΣΕΤ 120,00
ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΦΡΕΝΟΥ ΠΙΣΩ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 130,00
ΔΑΓΚΑΝΑ ΠΙΣΩ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 350,00
ΜΟΥΑΓΙΕ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 350,00
ΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 2.200,00
ΚΕΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 800,00
ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΩΝ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 118,00
ΝΙΠΕΛ ΑΕΡΟΣ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 5,40
ΦΥΣΟΥΝΑΚΙ ΚΛΑΠΕ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 100,00
ΒΑΛΒΙΔΑ ΒΑΛΒΙΔΟΦΡΕΝΟΥ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 62,00
ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΑΛΒΙΔΩΝ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 32,00
ΛΑΣΤΙΧΟ3/8 R2 (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) TEM 60,00
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ  (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) ΤΕΜ 80,00
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ   5/8 R2 (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES ATEGO) TEM 160,00
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΝΟΥ( MERCEDES) ΤΕΜ 174,00
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΦΡΕΝΩΝ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 800,00
ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΟΜΠΛΕ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ 
MERCEDES) ΤΕΜ 250,00
ΝΙΠΕΛ ΑΕΡΟΣ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 3,00
ΝΙΠΕΛ ΑΕΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 4,00
ΛΑΣΤΙΧΟ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 200,00
ΚΑΠΑΚΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 60,00
ΦΑΝΑΡΙ ΕΜΠΡΟΣ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 125,00
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 30,00
ΦΑΝΑΡΙ ΠΛΑΙΝΟ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 8,00
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 800,00
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΡΟΣ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 400,00
ΛΑΜΠΑ  24V (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) TEM 1,00
T6 (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) TEM 7,00
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 12140 (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 27,00
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 999 (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 27,00
ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 35,00
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 38,00
ΦΥΣΟΥΝΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 107,00
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 20,00
ΔΑΓΚΑΝΑ ΠΙΣΩ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 535,00
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ΒΑΣΗ ΔΑΓΚΑΝΑΣ(ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 335,00
ΝΤΙΖΑ ΠΟΡΤΑΣ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 74,00
ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΒΑΣΗΣ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 27,00
ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΖΥΓΑΡΙΑΣ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 95,00
ΛΑΣΤΙΧΟ ΖΥΓΑΡΙΑΣ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 40,00
ΤΙΡΑΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 160,00
ΒΑΣΗ ΚΑΒΑΛΕΤΑ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 270,00
ΜΠΑΡΑ ΜΙΚΡΗ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 175,00
ΚΟΝΤΡΑ ΠΟΡΤΑΣ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 115,00
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΦΡΕΝΟΥ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 335,00
ΠΥΡΟΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 160,00
ΡΑΟΥΛΟ ΚΑΡΟΤΣΑΣ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 107,00
ΒΑΣΗ ΡΑΟΥΛΟ ΚΑΡΟΤΣΑΣ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 67,00
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΟΥ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 60,00
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΔΥΝΑΜΟΥ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 47,00
ΠΛΑΣΤΙΚΟ - ΘΗΚΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ (ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ MERCEDES) ΤΕΜ 14,00
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 140ΑΗ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 1922) ΤΕΜ 220,00
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 400,00
ΑΝΤΛΙΑ ΠΟΡΤΑΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 350,00
ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΓΕΡΑΝΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 500,00
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΚΟΜΠΛΕ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 1200,00
ΣΟΥΣΤΑ ΕΜΠΡΟΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 200,00
ΖΥΓΓΙ ΣΟΥΣΤΑΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 20,00
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠEIΡΟΣ ΣΟΥΣΤΑ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 10,00
ΜΠΡΑΚΕΤΟ ΣΟΥΣΤΑΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 60,00
ΧΩΝΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 1.200,00
ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 900,00
ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 150,00
ΚΙΘΑΡΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 100,00
ΜΠΡΑΤΣΟ ΦΡΕΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 114,00
ΓΩΝΙΑ ΑΕΡΟΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 8,00
ΜΠΟΛΟΝΙ  8ΜΜ(ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 2,00
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ 10/40 (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 3,00
ΣΩΝΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 4,00

ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΕΡΟΣ /  ΜΕΤΡΟ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES)
ΜΕ-
ΤΡΟ 11,00

ΒΑΣΗ ΑΕΡΟΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 6,00
ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 43,00
ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 20,00
ΤΣΙΜΟΥΧΑ 115-140-13 (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 24,00
ΤΣΙΜΟΥΧΑ 90-110-13 (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 40,00
ΛΑΜΠΑ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 1,50
ΣΕΤ ΦΡΕΝΑ 160 (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΣΕΤ 180,00
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ΠΕΡΤΣΙΝΙ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 0,10
ΜΠΟΖΟΝΙ ΤΡΟΧΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 7,00
ΝΙΠΕΛ ΑΕΡΟΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 6,00
ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 660,00
ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 600,00
ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΝ-380511 (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 170,00
ΒΑΣΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 120,00
ΦΥΣΟΥΝΑΚΙ ΓΚΑΖΙΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 87,00
ΜΙΖΑΝΤΛΙΑ BOSCH (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) TEM 466,67
ΜΙΖΑ (ΑΝΑΚ)  (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 335,00
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 1,50
ΚΟΛΑΡΟ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 87,00
ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΥΡΜΙΝΑΣ ΛΑΔΙΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 35,00
ΧΕΡΟΥΛΙ ΤΑΜΠΛΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 40,00
ΜΠΟΛΟΝΙ  (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 0,70
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΟΔΗΓΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 67,00
ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟ ΦΡΕΝΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 230,00
ΜΟΥΑΓΙΕ ΠΙΣΩ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  
MERCEDES) ΤΕΜ 400,00
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 75Ο (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 24,00
ΚΟΡΝΑ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 40,00
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 27,00
ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΝΤΑΛ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 16,00
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 16,00
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 80,00
ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΑΕΡΟΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 240,00
ΚΟΜΦΛΕΡ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 430,00
ΠΛΕΞΟΥΔΑ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 1.100,00
ΣΕΤ ABS (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΣΕΤ 1.200,00
ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΑ DAF(ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ  DAF) ΣΕΤ 93,00
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 125ΑΗ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ  DAF) ΤΕΜ 220,00
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 180 ΑΗ (ΑΛΥΣΙΔΑΚΙ SCANIA) ΤΕΜ 240,00
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 940112(ΑΛΥΣΙΔΑΚΙ SCANIA) ΤΕΜ 20,00
ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΣΕΤ 56,00
ΠΙΡΓΑΚΙ ΛΕΒΙΕ ΣΑΣΜΑΝ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 200,00

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES)
ΜΕ-
ΤΡΟ 8,00

ΣΕΒΡΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 200,00
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 4,00
ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 14,00
ΤΡΟΜΠΑΚΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 140,00
ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΝΤΙΖΑΣ ΤΑΧ/ΤΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 7,00
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΤΙΖΑΣ ΤΑΧ/ΤΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 12,00
ΦΟΥΣΚΑ ΣΤΟΠ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 35,00
ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΖΥΓΑΡΙΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 4,00
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ΜΗΧΑΝΗ (ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI)
ΤΕΜ 2500,00

ΚΑΜΠΙΝΑ (ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI) ΤΕΜ 2500,00

ΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO) ΤΕΜ 3.000,00

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO) ΣΕΤ 200,00

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΜΠΛΕ (ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO) ΤΕΜ 2.858,00

ΒΑΣΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ (ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO) ΤΕΜ 334,00
ΜΙΖΑ  (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 200,00
ΤΣΙΜΟΥΧΑ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 28,00
ΦΥΣΟΥΝΑ ΦΡΕΝΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 220,00
ΦΡΕΝΑ 160 (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΣΕΤ 130,00
ΠΕΡΤΣΙΝΙ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 0,05
ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΙΝΟ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 18,00
ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΠΑΚΙ ΤΡΟΧΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 2,00
ΣΑΣΜΑΝ ΚΟΜΠΛΕ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 2.166,00
ΑΚΡΑ ΑΕΡΟΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 8,00
ΝΙΠΕΛ ΑΕΡΟΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 7,00
ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΑΕΡΟΣ(ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 5,50
ΓΩΝΙΕΣ ΑΕΡΟΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 9,50
ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 4,00
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 8,00
ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΕΡΟΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 12,00
ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 1,50
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ 145-110-15 (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 40,00
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ 90-110-13 (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 30,00
ΒΑΣΕΙΣ ΜΑΣΚΑΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 40,00
ΦΛΑΣ ΦΤΕΡΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 35,00
ΛΑΜΠΑ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 1,10
ΓΥΑΛΙ ΠΙΣΩ ΦΑΝΑΡΙΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 30,00
ΛΑΜΠΑ ΤΑΜΠΛΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 4,00
ΑΤΕΡΜΟΝΑ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 467,00
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 240,00
ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ(ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 14,00
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 949 (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 21,50
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 10,70
ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ(ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 35,00
ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 37,50
ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 127,00
ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 132,00
ΧΕΡΟΥΛΙ ΤΑΜΠΛΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 24,00
ΤΑΦ ΑΥΤ/ΤΟ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 11,00
ΝΙΠΕΛ ΑΥΤ/ΤΟ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 11,00
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ 1 ΜΕΤΡΟ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 4,00
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ΚΑΒΟΥΚΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 54,00
ΒΑΝΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 93,50
ΑΝΕΒΑΤΟΡΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 51,00
ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 11,00
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 60,00
ΦΑΝΑΡΙ LED ΟΠΙΣΘΙΟ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 87,00
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 64,00
ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΕΜΠΡΟΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 227,00
ΡΟΥΛΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ ΟΠΙΣΘΙΑ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 123,00
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 80,00
ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 215,00
ΤΕΝΤΟΤΗΡΑ ΙΜΑΝΤΑ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 215,00
ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ 20/50 (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 127,00
ΔΥΝΑΜΟ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 270,00
ΖΥΓΑΡΙΑ  ΕΜΡΟΣ ΚΟΜΠΛΕ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 295,00
ΠΗΝΙΟ ΜΙΖΑΣ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 147,00
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΚΟΡΜΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 600,00
ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΣΕΤ 120,00
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 55,00
ΠΑΝΤΟΦΛΑ ΦΤΕΡΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 240,00
ΝΙΠΕΛ ΑΕΡΟΣ 12ΜΜ(ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 6,70
ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΝ.28027 (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 127,00
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΛΙΤΡΟ 4,00
ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ KG .190072 (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 78,00
ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ  (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 80,00
ΠΛΑΤΟ 310 (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 455,00
ΔΙΣΚΟΣ 310 (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 387,00
ΒΟΛΑΝ 310 (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 295,00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 107,00
ΝΙΠΕΛ ΑΕΡΟΣ 6ΜΜ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 4,00
ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 47,00
ΡΟΥΛΜΑΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 160,00
ΡΟΥΛΜΑΝ ΒΟΛΑΝ 6203 (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 34,00
ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 2,70
ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΛΑΠΕ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ  MERCEDES) ΤΕΜ 60,00
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΜΑΣΚΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 24,00
ΦΥΣΟΥΝΑΚΙ ΚΛΑΠΕ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 80,00
ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 85,00
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 78,00
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 18,00
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 27,00
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 22,00
ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 35,00
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 25,00
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ΜΠΟΥΖΟΝΙ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 2,50
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΤΡΟΧΟΥ ΦΟΥΡΩ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 2,00
ΦΡΕΝΑ 220 ΕΥΡΟΠΑ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΣΕΤ 80,00
ΠΕΡΤΣΙΝΙ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 0,05
ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΙΑΓΟΝΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 4,00
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΥ ΣΙΑΓΟΝΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 2,00
ΤΑΜΠΟΥΡΟ 220 ΠΙΣΙΝΟ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 120,00
ΦΑΝΑΡΙ ΕΜΠΡΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 75,00
ΓΥΑΛΙ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΠΙΣΩ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 18,00
ΛΑΜΠΑ Η4 (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 5,00
ΛΑΜΠΑ 24-1,2-W/ΥΑΛΛ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 0,50
ΔΙΧΑΛΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΣΕΤ 65,00
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΧΩΝΑΚΙ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 14,00
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΠΙΣΩ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 28,00
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΑΤΩ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 65,00
ΒΟΛΑΝ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 180,00
ΔΙΣΚΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 250,00
ΠΛΑΤΩ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 350,00
ΤΣΙΜΟΥΧΟΤΟΠΟΣ ΠΙΣΩ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 28,00
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΟΛΑΝ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 32,00
ΝΙΠΕΛ ΑΕΡΟΣ 6αρι ΑΥΤΟΜΑΤΟ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 3,00
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 2,50
ΛΑΜΠΑ 24-21-5 (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 0,50
ΛΑΜΠΑ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 1,50
ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΠΟΡΤΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 80,00
ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΣΑΣΙ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 5,00
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΑΣΙ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 2,00
ΝΙΠΕΛ ΑΕΡΟΣ 9αρι ΑΥΤΟΜΑΤΟ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 7,00
ΒΕΡΓΑ ΟΛΟΠΑΣΗ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 20,00
ΠΑΞΙΜΑΔΙ   (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 1,50
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 1,50
ΜΠΟΥΛΟΝΙ   (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 1,00
ΝΙΠΕΛ ΑΕΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 4,00
ΝΙΠΕΛ ΑΥΤΟΜΑΤΟ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 3,00
ΜΠΟΥΛΟΝΙ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 0,50
ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 400,00
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΠΙΣΩ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 120,00
ΚΟΡΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 1200,00
ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 800,00
ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΒΑΣΕΩΣ ΜΠΙΕΛΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΣΕΤ 250,00
ΧΙΤΩΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 40,00
ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΣΕΤ 260,00
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΕΝ.ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΣΕΤ 210,00
ΣΑΣΜΑΝ ΚΟΜΠΛΕ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 2.000,00
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ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 186,00
ΔΙΧΑΛΟ ΣΑΣΜΑΝ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 100,00
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΙΠΛΗ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 30,00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 240,00
ΦΟΥΣΚΑ ΣΤΟΠ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 38,00
ΦΟΥΣΚΑ ΟΠΙΣΘΕΝ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 35,00
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 80,00
ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΕΝ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 55,00
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 4,00
ΑΝΤΛΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 335,00
Τ6 (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 7,00
ΚΑΘΗΣΜΑ ΑΕΡΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 400,00
ΤΑΦ ΑΕΡΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 11,00
ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΟΡΤΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 54,00
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 80,00
ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 27,00
ΜΟΤΕΡ ΤΖΑΜΙΩΝ ΝΕΡΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 34,00
ΑΜΟΥΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 120,00
ΖΑΜΦΟΡ ΖΥΓΑΡΙΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 55,00
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 94,00
ΖΥΓΑΡΙΑ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 134,00
ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 1,40
ΓΥΣΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 250,00
ΒΑΣΗ ΓΥΣΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 67,00
ΒΑΣΗ ΚΑΘΡΕΠΤΗ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 54,00
ΚΑΠΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΥΑΛΟΚΑ/ΡΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 19,00
ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 60,00
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 200,00
ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 270,00
ΚΕΝΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 430,00
ΡΑΟΥΛΟ ΚΑΡΟΤΣΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 80,00
ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΦΡΕΝΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 240,00
ΒΟΗΘΗΤΙΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 2.000,00
ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡ ΦΡΕΝΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 175,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 20,00
ΒΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ) ΤΕΜ 54,00
ΑΝΕΒΑΤΟΡΙ (ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO) ΤΕΜ 270,00
ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΘΡΕΠΤΗ (ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO) ΤΕΜ 20,00
∆ΑΓΚΑΝΑ (ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO) ΤΕΜ 815,00
ΣΕΤ ΠΛΑΚΑΚΙΑ (ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO) ΤΕΜ 120,00
ΑΚΡΑΞΟΝΙΟ (ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO) ΤΕΜ 1.100,00
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ(ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO) ΤΕΜ 56,00
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 140ΑΗ (ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO) ΤΕΜ 220,00
ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 2500,00
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ΠΛΕΞΟΥΔΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΟΜΠΛΕ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 500,00
ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 900,00
ΠΙΣΤΟΝΙ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 220,00
ΧΙΤΩΝΙΑ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 40,00
ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΣΕΤ 225,50
ΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΣΕΤ 100,00
ΤΖΑΜΙ ΟΔΗΓΟΥ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 27,00
ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 60,00
ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΣΟΥΣΤΑΣ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 80,00
ΖΥΓΓΙΑ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 40,00
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΠΙΣΩ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 38,00
ΤΣΙΜΟΥΧΟΤΟΠΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 35,00
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΟΛΑΝ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 32,00
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 24,00
ΛΑΣΤΙΧΑ; ΑΜΟΥΡΤΙΣΕΡ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 14,00
ΜΠΑΛΑΚΙ ΓΚΑΖΙΟΥΝ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 5,50
ΙΜΑΝΤΑΣ 13Χ1575  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 16,00
ΦΛΑΝΤΕΣ ΕΞΑΤΜΗΣΗΣ ΤΡΙΓΩΝΕΣ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 5,40
Τ6  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 6,70
ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙ 20/50  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 127,00
ΠΑΝΤΟΦΛΑ ΓΚΑΖΙΟΥ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 74,00
ΜΠΑΡΑ ΚΟΝΤΗ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 160,00
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 120,00
ΜΙΧΑΝΗ ΚΟΜΠΛΕ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 6.000,00
ΔΙΣΚΟΣ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 375,00
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60 ΑΜ ( ΦΟΡΤΗΓΟ FIAT PUNTO) ΤΕΜ 110,00
ΣΑΣΜΑΝ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 2.500,00
ΣΕΤ ΔΙΣΚΟ ΠΛΑΤΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΣΕΤ 829,20
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 107,00
ΦΑΝΑΡΙ ΕΜΠΡΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 107,00
ΛΑΜΠΑ Η4 (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 6,70
ΛΑΜΠΑ 24 V  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) TEM 0,70
ΒΑΣΗ ΦΟΥΣΚΑΣ ΚΑΤΩ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 507,00
ΒΑΣΗ ΦΟΥΣΚΑΣ ΠΑΝΩ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 560,00
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΦΟΥΣΚΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 600,00
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΦΟΥΣΚΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 507,00
ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΕΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 154,00
ΡΑΔΙΟ -CD ΚΟΜΛΕ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 80,00
ΗΧΕΙΟ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 34,00
ΜΠΟΥΛΟΝΙ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 1,50
ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 35,00
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 19,00
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 14,00
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 107,00
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ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 601/4 (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 16,00
ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 1.040,00
ΔΥΝΑΜΟ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 347,00
ΙΜΑΝΤΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 16,00
ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 1,50
ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 267,00
ΧΟΥΦΤΑ ΛΕΒΙΕ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 387,00
ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΑΤΙΣΗΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 74,00
ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 11,00
ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΑΤΙΣΗΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 87,00
ΒΑΣΗ ΔΥΝΑΜΟ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 120,00
ΛΑΙΜΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 120,00
ΜΠΟΥΛΟΝΙ 12Χ6 (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 0,80
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 51,00
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΣ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 38,00
ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 2,70
Τ6 (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 20,00
ΚΟΛΑΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 51,00
ΣΕΤ ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΕΜΠΡΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΣΕΤ 240,00
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 240,00
ΒΑΣΗ ΦΤΕΡΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 20,00
ΒΑΣΗ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΚΑΤΩ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 120,00
ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 56,00
ΠΟΜΟΛΟ ΛΕΒΙΕ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 66,00
ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΣΗΣ  ΜΠΡΑΤΣΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 24,00
ΦΤΕΡΟ ΕΜΠΡΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 240,00
ΝΤΙΖΑ ΠΟΡΤΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 24,00
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 180,00
ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕΣΑ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 107,00
ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΕΞΩ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 78,00
ΤΑΜΠΛΟ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 350,00
ΦΑΝΑΡΙ ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 26,00
ΑΝΤΛΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 294,00
ΚΟΛΑΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 47,00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΒΙΕ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 160,00
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 335,00
ΔΥΝΑΜΟ 24V (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 375,00
ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΜΠΛΕ (ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT) ΤΕΜ 1600,00
ΜΟΥΑΓΙΕ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ (ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT) ΤΕΜ 300,00
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT) ΤΕΜ 330,00
ΚΙΘΑΡΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT) ΤΕΜ 130,00
ΑΞΟΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT) ΤΕΜ 350,00
ΒΑΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT) ΤΕΜ 100,00
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT) ΤΕΜ 120,00
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ΜΟΥΦΑ 1-2  (ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT) ΤΕΜ 118,00
ΜΟΥΦΑ 3-4 (ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT) ΤΕΜ 128,00
ΓΡΑΝΑΖΙ 2ΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT) ΤΕΜ 235,00
ΜΟΥΦΑ ΟΒΕΡ (ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT) ΤΕΜ 115,00
ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΥΜΛΠΕΚΤΗ (ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT) ΤΕΜ 395,00
ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΛΕΚΤΗ (ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT) ΤΕΜ 285,00
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΡΓΟ-ΓΡΗΓΟΡΟ (ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT) ΤΕΜ 130,00
ΡΟΥΛΜΑΝ ΜΠΡΙΖΝΤΙΡΕΚ (ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT) ΤΕΜ 118,00
ΓΡΑΝΑΖΙ 3ΗΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT) ΤΕΜ 240,00
ΔΙΧΑΛΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT) ΤΕΜ 135,00
ΑΞΟΝΑΣ ΑΡΓΟ-ΓΡΗΓΟΡΟ (ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT) ΤΕΜ 550,00
ΚΑΜΠΑΝΑ ΑΡΓΟ-ΓΡΗΓΟΡΟ (ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT) ΤΕΜ 250,00
ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT) ΤΕΜ 1200,00
ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ (ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT) ΣΕΤ 200,00
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT) ΣΕΤ 250,00
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO) ΣΕΤ 385,00
ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΑΚ/ΕΥΗ (ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO) ΤΕΜ 1850,00
ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΑΜΠΛΟ ΤΕΜ 250,00
ΠΙΣΤΟΝΙ ΑΕΡΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO ) ΤΕΜ 34,00
ΛΑΣΠΟΤΗΡΑΣ ΠΙΣΟ (ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO ) ΤΕΜ 27,00
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO ) ΤΕΜ 94,00
ΒΟΜΒΗΤΗΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO ) ΤΕΜ 87,00
ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ (ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO ) ΤΕΜ 35,00
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1110213 (ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO ) ΤΕΜ 35,00
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 94019 (ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO ) ΤΕΜ 55,00
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO ) ΤΕΜ 174,00
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO ) ΤΕΜ 8,00
ΛΑΜΠΑ 24V (ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO ) ΤΕΜ 0,70
ΤΙΡΑΝΤΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO ) ΤΕΜ 55,00
ΦΑΝΑΡΙ ΟΠΙΣΘΙΟ (ΦΟΡΤΗΓΟ FORD WERKE AG) ΤΕΜ 180,00
ΨΥΓΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ FORD WERKE AG) ΤΕΜ 350,00
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ FORD WERKE AG) ΤΕΜ 24,00
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΝΗΣΙΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ FORD WERKE AG) ΤΕΜ 40,00
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 19,00
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 4,00
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 80,00
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 40,00
ΦΑΡΟΣ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 94,00
ΒΑΣΗ ΦΑΡΟΥ  (ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES) ΤΕΜ 34,00
ΔΥΝΑΜΟΣ VALED (ΦΟΡΤΗΓΟ OPEN COMBO CVAN) TEM 335,00
ΚΑΛΛΗΜΑ ΕΞΑΤΙΣΗΣ  (ΦΟΡΤΗΓΟ OPEN COMBO CVAN) ΤΕΜ 54,00
ΥΑΛΟΚ/ΡΕΣ 60cm( ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES-BANZ) ΤΕΜ 24,00
ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ( ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES-BANZ) ΤΕΜ 16,00
ΦΑΡΟΣ  ( ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES-BANZ) ΤΕΜ 67,00
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ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ  ( ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES-BANZ) ΤΕΜ 34,00
ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕΣΑ  ( ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES-BANZ) ΤΕΜ 34,00
ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ  ( ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES-BANZ) ΤΕΜ 16,00
ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΟΜΠΛΕ  ( ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES-
BANZ) ΤΕΜ 240,00
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΓΚΑΖΙΟΥ  ( ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES-BANZ) ΤΕΜ 60,00
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ( ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES-
BANZ) ΤΕΜ 54,00
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΑΒΗΧΤΟΣ  ( ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES-BANZ) ΤΕΜ 14,00
ΠΥΡΓΑΚΙ ΣΑΣΜΑΝ  ( ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES-BANZ) ΤΕΜ 267,00
ΚΑΛΩΔΙΟ / ΜΕΤΡΟ  ( ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES-BANZ) ΤΕΜ 2,70

* Επισκευή και συντήρηση ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ: Επισκευή και συντή-
ρηση  του  κινητήρα,  κιβωτίου  ταχυτήτων,  διαφορικού,  των  συστημάτων
τροφοδοσίας, εξαγωγής καυσαερίων, διεύθυνσης, πέδησης, μετάδοσης κί-
νησης στους κινητήριους τροχούς, ανάρτησης, ψύξης, και λίπανσης αυτοκι-
νήτων   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: 
Ανταλλακτικά που είναι πιθανόν να χρειαστούν για την επισκευή και

συντήρηση ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ*, (μαζί με τα ηλεκτρικά συστήμα-
τα) ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (μαζί με τις βαφές) επιβατικών οχημάτων

και ελαφρών φορτηγών μέχρι 3,5 tn (ανοικτών και κλειστών). 

ΜΜ ΤΙΜΗ

ΧΕΛΩΝΑ ΣΑΣΜΑΝ (SUZUKI VITARA) ΤΕΜ 294,54
ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΓΡΑΝΑΖΙ (SUZUKI VITARA) ΤΕΜ 96,78
ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΓΡΑΝΑΖΙ (SUZUKI VITARA) ΤΕΜ 79,25

ΑΞΟΝΑΣ (SUZUKI VITARA) ΤΕΜ 369,65
ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ (SUZUKI VITARA) ΤΕΜ 338,75
ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ (SUZUKI VITARA) ΤΕΜ 123,65
ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (SUZUKI VITARA) ΣΕΤ 299,30
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ RENAULT CLIO) TEM 95,00
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ RENAULT CLIO) ΤΕΜ 335,00
ΚΑΡΒΟΥΝΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ RENAULT CLIO) ΤΕΜ 33,33
ΑΜΟΥΡΤΙΣΕΡ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX) ΤΕΜ 115,00
ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX) ΤΕΜ 27,00
ΜΠΟΥΤΟΚΑΛΩΔΙΟ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX) ΤΕΜ 16,00
ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX) ΤΕΜ 110,00
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 55ΑΗ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX) ΤΕΜ 80,00
ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ (FIAT SENDICI) ΤΕΜ 520,60
ΓΕΦΥΡΑ (FIAT SENDICI) ΤΕΜ 473,68
ΑΚΡΟ (FIAT SENDICI) ΤΕΜ 160,92
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100ΑΗ (ΗΜΙΦ/ΓΟ MITSUBISHI) ΤΕΜ 187,00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ  (ΗΜΙΦ/ΓΟ RENAULT KANGOO) ΤΕΜ 125,00
ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ (ΗΜΙΦ/ΓΟ RENAULT 
KANGOO) ΤΕΜ 347,00
ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ (ΗΜΙΦ/ΓΟ RENAULT KANGOO) ΣΕΤ 87,00
ΜΠΟΥΖΙ (ΗΜΙΦ/ΓΟ RENAULT KANGOO) ΤΕΜ 9,50
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ΜΠΑΤΑΡΙΑ 75ΑΗ (ΗΜΙΦ/ΓΟ RENAULT KANGOO) TEM 150,00
ΙΜΑΝΤΑΣ 4ΡΚ (ΗΜΙΦ/ΓΟ RENAULT KANGOO) ΤΕΜ 30,00
ΙΜΑΝΤΑΣ 5ΡΚ (ΗΜΙΦ/ΓΟ RENAULT KANGOO) ΤΕΜ 30,00
ΥΑΛΟΚΑΘ/ΡΕΣ BOSCH (ΗΜΙΦ/ΓΟ RENAULT KANGOO) TEM 67,00
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕ (ΗΜΙΦ/ΓΟ RENAULT KANGOO) ΤΕΜ 360,00
ΠΙΣΩ ΚΑΖΑΝΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΜΕ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ (ΗΜΙΦ/ΓΟ RENAULT 
KANGOO) ΤΕΜ 80,00
ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ (FIAT STRADA) ΤΕΜ 44,00
ΨΑΛΙ∆Ι ∆ΕΞΙ (FIAT STRADA) ΤΕΜ 225,30
ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (FIAT STRADA) ΤΕΜ 35,00
ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ (FIAT STRADA) ΤΕΜ 334,25
ΚΕΦΑΛΗ ΜΗΧΑΝΗΣ (FIAT STRADA) ΤΕΜ 900,00
ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ (FIAT STRADA) ΤΕΜ 750,00
ΠΙΣΤΟΝΙ (FIAT STRADA) ΤΕΜ 90,00
ΜΠΛΟΚ ΜΗΧΑΝΗΣ (FIAT STRADA) ΤΕΜ 1.100,00
ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ (FIAT STRADA) ΣΕΤ 120,00
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (FIAT STRADA) ΣΕΤ 90,00
ΚΑΡΒΟΥΝΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ (FIAT STRADA) ΤΕΜ 100,00
ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ (NISSAN NAVARA) ΤΕΜ 1.800,00
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ (NISSAN NAVARA) ΤΕΜ 295,00
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  (NISSAN NAVARA) ΤΕΜ 32,00
ΚΟΡΩΝΑ ΠΗΝΙΟΥ (NISSAN NAVARA) ΤΕΜ ,
ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ (NISSAN NAVARA) ΤΕΜ 100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΙΣΩ ΚΟΜΠΛΕ (NISSAN NAVARA) ΤΕΜ 1.180,00
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ (NISSAN NAVARA) ΤΕΜ 950,00
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΜΔΑ BOSCH (ΗΜΙΦ/ΓΟ FORD FIESTA) TEM 140,00
ΦΛΑΝΤΖΕΣ (ISUZU) ΣΕΤ 350,00
ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ  (ISUZU) ΤΕΜ 140,00
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  (ISUZU) ΤΕΜ 68,00
ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ  (ISUZU) ΤΕΜ 32,00
ΕΜΒΟΛΑ  (ISUZU) ΤΕΜ 225,00
ΕΛΑΤΗΡΙΑ  (ISUZU) ΤΕΜ 30,00
ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ (ISUZU) ΣΕΤ 200,00
ΧΙΤΩΝΙΑ  (ISUZU) ΤΕΜ 90,00
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (ΗΜΙΦ/ΓΟ NISSAN ) ΤΕΜ 30,00
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡ/ΡΕΣ (ΗΜΙΦ/ΓΟ FIAT STRADA) ΤΕΜ 20,00
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  (ΗΜΙΦ/ΓΟ FIAT STRADA) ΤΕΜ 30,00
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΑΡΟ (ΗΜΙΦ/ΓΟ VOLKSWAGEN) ΤΕΜ 114,00
ΣΕΤ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ  (ΗΜΙΦ/ΓΟ VOLKSWAGEN) ΣΕΤ 160,00
ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΟΥ  (ΗΜΙΦ/ΓΟ VOLKSWAGEN) ΤΕΜ 60,00
ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΟΥΣΤΑΣ  (ΗΜΙΦ/ΓΟ VOLKSWAGEN) ΤΕΜ 4,00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ  (ΗΜΙΦ/ΓΟ VOLKSWAGEN) ΤΕΜ 40,00
ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΟΜΠΛΕ  (ΗΜΙΦ/ΓΟ VOLKSWAGEN) ΤΕΜ 240,00
ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ (ΗΜΙΦ/ΓΟ NISSAN) ΤΕΜ 47,00
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ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ (ΗΜΙΦ/ΓΟ FORD RANGER) ΤΕΜ 100,00
ΦΑΝΑΡΙ ΟΠΙΣΘΙΟ  (ΗΜΙΦ/ΓΟ FORD RANGER) ΤΕΜ 100,00
ΣΟΥΣΤΕΣ ΠΙΣΩ (ΗΜΙΦ/ΓΟ FORD) ΤΕΜ 135,00
ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟ ΕΜΠΡΟΣ (ΗΜΙΦ/ΓΟ FORD) ΤΕΜ 75,00
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100 ΑΗ (ΗΜΙΦ/ΓΟ FORD) ΤΕΜ 187,00
ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΠΙΣΩ (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2500) ΤΕΜ 80,00
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2500) ΤΕΜ 160,00
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΔΕΞΙΟΣ (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2500) ΤΕΜ 160,00
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 70 ΑΗ (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2600) ΤΕΜ 120,00
ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2600) ΤΕΜ 67,00
ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΙΖΑΣ (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2600) ΤΕΜ 94,00
ΧΕΡΟΥΛΙ (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA ) ΤΕΜ 55,00
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡ/ΡΑΣ (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA ) ΤΕΜ 24,00
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA ) ΤΕΜ 60,00
ΔΥΝΑΜΟΣ (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA ) ΤΕΜ 480,00
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ  (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA ) ΤΕΜ 24,00
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΤΟΣ  (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA ) ΤΕΜ 35,00
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA ) ΤΕΜ 24,00
ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΡΟΥΛΜΑΝ ΚΟΜΠΛΕ  (ΗΜΙΦ/ΓΟ 
MAZDA ) ΣΕΤ 175,00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ  (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA ) ΤΕΜ 40,00
ΦΥΣΟΥΝΑ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ  (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA ) ΤΕΜ 35,00
ΖΗΤΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ  (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA ) ΤΕΜ 160,00
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ  (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA ) ΤΕΜ 107,00
ΚΟΛΑΡΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ  (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA ) ΤΕΜ 35,00
ΣΙΑΓΩΝΕΣ  (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA ) ΤΕΜ 27,00
ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΤΡΟΧΟΥ  (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA ) ΤΕΜ 54,00
ΦΙΛΤΟ ΛΑΔΙΟΥ (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2600) ΤΕΜ 16,00
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2600) ΤΕΜ 32,00
ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΑΣ (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2600) ΤΕΜ 19,00
ΜΠΟΥΖΙ (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2600) ΤΕΜ 9,50
ΑΜΟΥΡΤΙΣΕΡ (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2600) ΤΕΜ 100,00
ΦΩΤΑ LED ΠΙΣΩ (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2600) ΤΕΜ 75,00
ΜΠΤΙΖΑ ΤΡΕΙΛΟΡ ΠΙΣΩ (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2600) ΤΕΜ 30,00
ΚΑΛΩΔΙΑ (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2600) ΤΕΜ 36,00
ΜΠΡΙΧΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2600) ΤΕΜ 27,00
ΦΑΡΟΣ12V (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2600) ΤΕΜ 100,00
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΤΣΑΔΟΥΡΑΣ (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2600) ΤΕΜ 310,00
ΡΑΔΙΟ USB (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2600) TEM 50,00
ΚΕΡΑΙΑ ΗΛΕΚΡΤΟΝΙΚΗ (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2600) ΤΕΜ 33,50
ΧΕΡΟΥΛΙ ΚΑΡΟΤΣΑΣ (ΗΜΙΦ/ΓΟ MAZDA B2600) ΤΕΜ 80,00
ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (MAZDA B2500) ΤΕΜ 156,30
ΦΑΝΑΡΙ ΟΠΙΣΘΙΟ (MAZDA B2500) ΤΕΜ 100,00
ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ (MAZDA B2500) ΤΕΜ 55,00
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (MAZDA B2500) ΤΕΜ 19,00
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ (MAZDA B2500) ΤΕΜ 30,00
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ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (MAZDA B2500) ΤΕΜ 24,00
ΣΕΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ (MAZDA 
B2500) ΣΕΤ 96,00
ΑΜΟΥΡΤΙΣΕΡ (MAZDA B2500) ΤΕΜ 80,00
ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΗΜΙΦ/ΓΟ FIAT FIORINO) ΤΕΜ 107,00
ΚΑΛΛΗΜΑΤΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ (ΗΜΙΦ/ΓΟ FIAT FIORINO) ΤΕΜ 100,00
ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΟ (ΗΜΙΦ/ΓΟ FIAT FIORINO) ΤΕΜ 30,00
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 70ΑΗ ( ΗΜΙΦ/ΓΟ FORD TRANSIT) ΤΕΜ 147,00

* Επισκευή και συντήρηση ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ: Επισκευή και συντή-
ρηση  του  κινητήρα,  κιβωτίου  ταχυτήτων,  διαφορικού,  των  συστημάτων
τροφοδοσίας, εξαγωγής καυσαερίων, διεύθυνσης, πέδησης, μετάδοσης κί-
νησης στους κινητήριους τροχούς, ανάρτησης, ψύξης, και λίπανσης αυτοκι-
νήτων   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: 
Ανταλλακτικά που είναι πιθανόν να χρειαστούν για την επισκευή και
συντήρηση ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Φορτωτών, σκαπτικών, σα-

ρώθρων, κλπ). 
ΜΜ ΤΙΜΗ

ΜΗΧΑΝΗ 366 TURBO (ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕRCEDES) ΤΕΜ 2800,00
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 140 ΑΗ  (ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΑΝ 18224LC) TEM 220,00
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΜΠΛΕ (ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕRCEDES) ΤΕΜ 2000,00
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕRCEDES) ΤΕΜ 200,00
ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ ΕΞΩ  (ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕRCEDES) ΤΕΜ 34,00
ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ   (ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕRCEDES) ΤΕΜ 1600,00
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  (ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕRCEDES) ΤΕΜ 131,00
ΒΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  (ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕRCEDES) ΤΕΜ 227,00

ΜΗΧΑΝΗ GRADER (PERKINS-ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU)
ΤΕΜ 3200,00

ΚΑΔΕΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 
KOMATSU) ΤΕΜ 1.125,00
ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 
KOMATSU) ΤΕΜ 600,00
ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 1.200,00

ΚΟΡΩΝΑ ΠΗΝΙΟΥ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 1.600,00

ΤΑΜΠΟΥΡΟ 04/500100 (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 1.147,00

ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 34,00

ΕΛΑΤΗΡΙΑ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 55,00

ΘΕΡΜΟΥΪΤ 335/08180 (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 175,00

ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 20,00

ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 23,00

ΦΙΛΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 6,70

ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE) ΤΕΜ 1500,00

ΧΩΝΙ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ(ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE) ΤΕΜ 2000,00
ΓΡΟΥΠ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE) ΤΕΜ 1000,00
ΧΩΝΙ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE) ΤΕΜ 2000,00
ΣΑΣΜΑΝ ΜΕ ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟ ΚΟΜΠΛΕ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE) ΤΕΜ 3.225,00
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 100 ΑΗ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE) ΤΕΜ 187,00
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4/ΚΥΛΙΝ. (ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 4000,00
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ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ 20/40  (ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 2,00
ΚΟΛΑΡΟ ΓΩΝΙΑ 40cm  (ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 47,00
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΚΟΜΠΛΕ  (ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 22,00
ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ  (ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 294,00
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) ΤΕΜ 650,00
ΨΥΓΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) ΤΕΜ 400,00
ΚΟΛΑΡΟ ΨΥΓΕΙΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) ΤΕΜ 90,00
ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΜΠΙΛΙΑΔΟΡΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) ΤΕΜ 450,00
ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) ΤΕΜ 2.522,84
ΚΕΝΤΡΙΚΑΚΙ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) ΤΕΜ 250,00
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΑΣΜΑΝΑΚΙ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) ΤΕΜ 1.800,00
ΜΙΖΑ  (ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) ΤΕΜ 400,00

ΣΑΣΜΑΝ GRADER(ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ VOLVO) ΤΕΜ 5000,00

ΛΑΜΕΣ GRADER (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ VOLVO) ΤΕΜ 136,00

ΒΙΔΑ ΛΑΜΑΣ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ VOLVO) ΤΕΜ 1,50

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΛΑΜΑΣ(ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ VOLVO) ΤΕΜ 0,70

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ VOLVO) ΤΕΜ 0,70

ΒΙΔΑ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟΥ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ VOLVO) ΤΕΜ 1,50

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ  (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ VOLVO) ΤΕΜ 3540,00
ΣΑΣΜΑΝ ΚΟΜΠΛΕ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ INTERNATIONAL) ΤΕΜ 3000,00
ΣΑΣΜΑΝ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ INTERNATIONAL) ΤΕΜ 4000,00
ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟ ΚΟΜΠΛΕ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ INTERNATIONAL) ΤΕΜ 3422,00
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ INTERNATIONAL) ΤΕΜ 36,20
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ INTERNATIONAL) ΤΕΜ 92,45
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ INTERNATIONAL) ΤΕΜ 122,30
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ INTERNATIONAL) ΤΕΜ 122,30

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΠΙΣΩ (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3CX) ΤΕΜ 340,00
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΕΒΕΡΣΑ (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3CX) ΤΕΜ 375,00
ΣΕΤ ΔΙΣΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3CX) ΣΕΤ 240,00
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
JCB 3CX) ΤΕΜ 95,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100 ΑΗ (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3CX) ΤΕΜ 187,00

ΦΑΡΟΣ 24V (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3CX) ΤΕΜ 100,00

ΦΑΝΑΡΙ ΟΠΙΣΘΙΟ (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3CX) ΤΕΜ 100,00
ΣΕΤ ΚΟΠΗΣ (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) ΣΕΤ 320,00
ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) ΤΕΜ 1800,00
ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) ΤΕΜ 630,00
ΖΑΝΤΑ Κ JCB (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) ΤΕΜ 500,00

ΖΑΝΤΑ Κ JCB ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) ΤΕΜ 200,00

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Κ JCB (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) ΤΕΜ 700,00

ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) ΤΕΜ 1600,00
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ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) ΤΕΜ 2.036,00

ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) ΤΕΜ 80,00

ΤΖΑΜΙ ΤΡΙΠΛΕΞ (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) ΤΕΜ 105,00

ΛΑΣΤΙΧΟ ΖΗΤΑ / ΜΕΤΡΟ (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) ΤΕΜ 8,70

ΦΙΛΤΡΟ 581/Μ85632(EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) ΤΕΜ 24,00

ΙΜΑΝΤΑΣ (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) ΤΕΜ 46,00

ΚΑΡΒΟΥΡΝΟΘΗΚΗ ΜΙΖΑΣ (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) ΤΕΜ 74,00

ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) ΤΕΜ 127,00

ΛΑΜΑ GRADER  (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 156,00

ΒΙΔΑ ΛΑΜΑΣ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 2,10

ΠΑΞΙΜΑΔΙ  (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 1,10

ΤΖΑΜΙ ΤΡΙΠΛΕΞ  (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 105,00

ΛΑΣΤΙΧΟ ΖΗΤΑ / ΜΕΤΡΟ  (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU)
ΜΕ-
ΤΡΟ 8,70

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΟΤΕΡ  (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 600,00

ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU)
ΤΕΜ 650,00

ΚΑΔΕΝΑ ΚΙΚΗΣΗΣ ΤΑΜΠΕΡ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 635,00
ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6310 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 65,00
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΞΟΝΟΣ ΤΑΜΠΕΡ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 75,00
ΦΑΝΑΡΙ ΕΜΠΡΟΣ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 55,00
ΦΑΝΑΡΙ ΦΛΑΣ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 27,00
ΦΑΡΟΣ 24V (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) TEM 95,00
ΦΛΑΣΕΡ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 40,00
ΑΝΑΠΤΥΡΑΣ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 35,00
ΠΙΡΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΚΑΡΕ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 1.133,33
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100 ΑΗ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 187,00
ΛΑΜA GRADER (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) TEM 156,00
ΒΙΔΑ ΛΑΜΑΣ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 2,10
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΛΑΜΑΣ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 1,10
ΛΑΜΠΑ Η3 24V (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) TEM 14,00
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡ/ΡΑΣ BOSCH (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 34,00
ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU) ΤΕΜ 22,00
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3433 
1 CX) ΤΕΜ 380,00
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΠΑΡΠΡΙΖ (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3433 1 CX) ΤΕΜ 95,00
ΚΟΛΑΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡ-
ΤΩΤΗΣ JCB 3433 1 CX) ΤΕΜ 47,00
ΠΡΟΘΕΡΜΑΣΤΗΣ  (EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3433 1 CX) ΤΕΜ 35,00
ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ VOLVO) ΤΕΜ 1500,00
ΠΛΕΞΟΥΔΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ VOLVO) ΤΕΜ 400,00
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΟΥ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ VOLVO) ΤΕΜ 114,00
ΠΛΑΣΤΙΚΟ- ΒΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ VOLVO) ΤΕΜ 27,00
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ΒΑΛΒΙΔΑ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ VOLVO) ΤΕΜ 424,00
ΣΕΤ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ BOBCAT) ΤΕΜ 243,00
ΔΙΑΦ.ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΜΕΙΩΤ.ΕΜΠΡ. (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 3000,00
ΛΑΜΑ GRADER  (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 136,00
ΒΙΔΑ ΛΑΜΑΣ  (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 2,70
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ  (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 94,00
ΛΑΣΤΙΧΟ 3/4 R2 2,5m (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 91,00
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 4059  (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 78,00
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 4103  (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 62,00
ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ 63761 (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 187,00
ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 171573  (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 136,00
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 304 (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 24,00
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 399 (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 22,00
ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ 80010 (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 38,00
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ  (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 110,00
ΙΜΑΝΤΑΣ 51Β (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 35,00
ΤΣΙΜΟΥΧΑ  12001882(ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 51,00
ΤΣΙΜΟΥΧΑ  12001889 (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 74,00
ΒΙΔΑ 4F 3654  (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 1,50
ΝΥΧΙΑ 1U3202  (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 30,00
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4Τ0001  (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 7,00
ΠΥΡΟΣ 1U 4208 (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 8,00
ΒΑΣΗ  (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 54,00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ  (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 118,00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 114,00
ΜΠΟΥΖΟΝΙ 124956 (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 119,00
ΠΑΞΙΜΑΔΙ 121746 (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 30,00
ΠΥΡΟΣ 128880 (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 154,00
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 128633 (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 38,00
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 128630 (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 16,00
ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ 128630 (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 88,00
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 131265 (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 51,00
ΡΟΥΛΕΜΑΝ 123726 (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 131,00
ΑΜΟΥΡΤΙΣΕΡ ΠΟΡΤΑΣ  (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 87,00
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΤΡΟΧΟΥ  (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 47,00
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΟΜΠΑΚΙ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU) ΤΕΜ 24,00
ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ (ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ MASSEY-FERGUISON/PEIDIS) ΤΕΜ 900
ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ (ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ MASSEY-FERGUISON/PEIDIS) ΣΕΤ 250,00
ΚΕΦΑΛΗ (ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ MASSEY-FERGUISON/PEIDIS) ΤΕΜ 850,00
ΠΙΣΤΟΝΙ (ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ MASSEY-FERGUISON/PEIDIS) ΤΕΜ 180,00
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ MASSEY-
FERGUISON/PEIDIS) ΣΕΤ 120,00
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΜΠΛΕΜΕΣΑΣΜΑΝ (ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ MASSEY-
FERGUISON/PEIDIS) ΤΕΜ 3500,00
ΔΙΑΦΟΡ.ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ (ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ MASSEY- ΤΕΜ 4500,00
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FERGUISON/PEIDIS)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΡΕΣ (ΠΡΑΜΑΚΙΑ) (ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ OCTOBAR) ΤΕΜ 150,00
ΡΑΟΥΛΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ (ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ OCTOBAR) ΤΕΜ 125,00
ΚΟΡΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ SAME) ΤΕΜ 1500,00
ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ SAME) ΤΕΜ 1000,00
ΠΙΣΤΟΝΙ (ΤΡΑΚΤΕΡ SAME) ΤΕΜ 100,00
 ΦΛΑΝΤΖΕΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ SAME) ΣΕΤ 100,00

Τα παραπάνω ανταλλακτικά όλων των τμημάτων αναφέρονται ενδεικτικά και δεν αποκλείεται η ανάγκη
χρήσης και άλλων που δεν αναφέρονται παραπάνω, στις απρόβλεπτες εργασίες επισκευής που θα προκύ-
ψουν και το κόστος τους θα υπολογίζεται σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου, όπως ανα-
φέρεται στα αντίστοιχα άρθρα της μελέτης. 

Ε. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν έντυπα προσφοράς (όπως τα πρότυπα Ι και ΙΙ που είναι συ-
νημμένα στη μελέτη), όπου θα αναφέρουν υποχρεωτικά: 

ΕΝΤΥΠΟ Ι 

ι) το τμήμα (ή τμήματα) που συμμετέχουν, 
ιι) την ποσοστιαία έκπτωση που προσφέρουν, επί των τιμών του αντίστοιχου Πίνακα κόστους ενδεικτικών
Εργασιών του κάθε τμήματος που συμμετέχουν, όπου περιλαμβάνεται και το κόστος της αντίστοιχης εργα-
τοώρας για τις μη κατονομαζόμενες εργασίες που θα προκύψουν, 
ιιι) την ποσοστιαία έκπτωση που προσφέρουν, επί των ενδεικτικών τιμών του αντίστοιχου Πίνακα Ανταλλα-
κτικών του κάθε τμήματος που συμμετέχουν, και 
ιv) την ποσοστιαία μέση έκπτωση ανά τμήμα εργασιών και της αντίστοιχης ανταλλακτικών, που προκύπτει
από την παρακάτω σχέση: 
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Μ.Ε.Τ.) = [ (Ε% Χ 0,55) + (Α% Χ 0,45)] 
όπου Ε% = Ποσοστιαία έκπτωση επί των τιμών του Τμήματος του αντίστοιχου Πίνακα κόστους ενδεικτικών
Εργασιών, 
Α%= Ποσοστιαία έκπτωση επί των τιμών του Τμήματος του αντίστοιχου Πίνακα ενδεικτικών 
Τιμών Ανταλλακτικών 
με την απαραίτητη προϋπόθεση (επί ποινή αποκλεισμού) ότι η ποσοστιαία έκπτωση στην τιμή των ανταλλα-
κτικών (Α%) θα είναι τουλάχιστον ίση με την ποσοστιαία έκπτωση της τιμής των εργασιών (Ε%). 
Ανάδοχος ανά τμήμα θα ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την μεγαλύτερη ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ. 
Διευκρινίζεται ότι η μέση έκπτωση θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την ανακήρυξη του αναδόχου και την αντί-
στοιχη σύμβαση που θα συνταχθεί και όχι για την τιμολόγηση των εργασιών και των χρησιμοποιούμενων
ανταλλακτικών,  όπου θα χρησιμοποιούνται  χωριστά οι  αντίστοιχες  ποσοστιαίες  εκπτώσεις  που δόθηκαν
στην προσφορά για τις Εργασίες (Ε%) και Ανταλλακτικά (Α%) ανά τμήμα. 

ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ 

Στο έντυπο ΙΙ ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπληρώσει τις αντίστοιχες στήλες ανά τμήμα που συμμε-
τέχει. Δηλαδή τη στήλη της μέσης έκπτωσης (Μ.Ε.Τ.) του τμήματος, όπου πρέπει να αναγράφεται η μέση
έκπτωση (Μ.Ε.Τ.) του αντίστοιχου τμήματος όπως προέκυψε από το ΕΝΤΥΠΟ Ι και τη στήλη της τελικής
προσφερόμενης τιμής που προκύπτει για το τμήμα μετά την εφαρμογή της αντίστοιχης μέσης έκπτωσης του
τμήματος (αυτό θα είναι και το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος). Στα τμήματα
που δεν συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αναγράψει στην τελευταία στήλη «ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕ-
ΧΩ». 
Τα παραπάνω αναφερόμενα έντυπα θα πρέπει να υποβληθούν όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα άρθρα της
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 

Επίσης ισχύουν απαραίτητα τα παρακάτω: 
1. Οι προσφορές πρέπει απαραίτητα να αφορούν στο σύνολο των εργασιών και των αντίστοιχων ανταλ-

λακτικών ενός ή περισσότερων τμημάτων (ομάδων)  και σε καμία περίπτωση για μέρος εργασιών ή
ανταλλακτικών ενός τμήματος-ομάδας. 
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2. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα εγγυώνται την ποιότητα της ερ-
γασίας τους για χρονικό διάστημα που δεν θα είναι μικρότερο του ενός (1) έτους. Αν στο διάστημα αυτό
υπάρχει αστοχία υλικού ή βλάβη που οφείλεται σε κακή ποιότητα εργασίας που έγινε ή σε ελαττωματικό
ανταλλακτικό που τοποθετήθηκε τότε υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος και θα πρέπει να αποκαθίσταται άμε-
σα χωρίς καμία επιπλέον χρέωση του Δήμου. 

3. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τα αμαξοστάσια στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πολυ-
γύρου και σε συνεννόηση με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Γραφείου Κίνησης να εξετάσουν τα οχή-
ματα και τις υπερκατασκευές και τα μηχανήματα για τα οποία θα δώσουν προσφορά. 

4. Αν το συνεργείο των διαγωνιζομένων δεν διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες για όλα τα είδη των εργασιών
που  περιλαμβάνονται  στις  ομάδες  που  θα  καταθέσουν  προσφορά,  θα  πρέπει  να  δηλώσουν  γραπτώς
(Υπεύθυνη δήλωση ανάθεση και αποδοχής όπως αυτές ζητούνται στη συγγραφή υποχρεώσεων της πα-
ρούσας μελέτης) τα αντίστοιχα συνεργεία που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν και να συνεργαστούν για
μέρος των υπηρεσιών που μπορεί να προκύψουν από τις εργασίες του Τμήματος που συμμετέχουν, τα
οποία θα έχουν τα απαραίτητα προσόντα (άδειες, προσωπικό κλπ) όπως προβλέπονται από την νομοθε-
σία. 
Σε κάθε περίπτωση η τιμολόγηση όλων των εργασιών και των απαιτούμενων ανταλλακτικών θα γίνεται
μόνο από τον Ανάδοχο και αυτός θα έχει την πλήρη ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την ορθή
εκτέλεση της εργασίας και των προμηθειών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση. 

5. Επισημαίνεται ότι η ποσοστιαία έκπτωση που προσφέρουν οι διαγωνιζόμενοι επί των ενδεικτικών τιμών
των Πινάκων των ανταλλακτικών που περιλαμβάνονται στη μελέτη, για το κάθε τμήμα που συμμετέχουν,
θα είναι η ελάχιστη που μπορεί να ισχύει και για τα ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς
τους πίνακες και είναι πιθανόν να χρειαστούν λόγω έκτακτων βλαβών και θα αναφέρεται στις τιμές των
ισχυόντων τιμοκαταλόγων των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν.

ΣΤ. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Η διαδικασία που επιλέχθηκε για την τεκμηρίωση, την έγκριση και την πιστοποίηση των εργασιών που θα
παραλαμβάνονται κάθε φορά από τον ανάδοχο, είναι η διαδικασία που περιγράφει η ΥΑ 3373/390/20.3.75. 
Σύμφωνα με αυτή την διαδικασία πρέπει να γίνονται τα παρακάτω: 
1. Για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό, βλάβη ή ζημία οχήματος ή μηχανήματος έργου (Μ.Ε.), η αρμόδια

Υπηρεσία του Δήμου εκδίδει «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ», όπου θα αναφέρονται περιληπτι-
κά το είδος της βλάβης, οι εργασίες επισκευής καθώς και τα αναγκαία ανταλλακτικά που πιθανόν θα
χρειαστούν. 
Ένα αντίγραφο της παραπάνω «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» υπογεγραμμένο κατάλληλα πα-
ραδίδεται στην τριμελή Επιτροπή συντήρησης-επισκευής της Υπηρεσίας, η οποία συγκροτήθηκε σύμφω-
να με την Υ.Α. 3373/390/75 (ΦΕΚ 349-Β). Η επιτροπή αυτή σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση επι-
λαμβάνεται όλων των επισκευαστικών εργασιών και μεριμνά για την προμήθεια των ανταλλακτικών,
αφού πραγματοποιήσει έρευνα αγοράς και κοστολογήσει την επισκευή, επιλέγει τον ανάδοχο και τελικά
πιστοποιεί και παραλαμβάνει την επισκευή. 
Επειδή ο ανάδοχος ανά τμήμα-ομάδα εργασιών θα έχει ήδη αναδειχτεί μετά από αυτόν τον διαγωνισμό,
δεν χρειάζεται πλέον να επιλέγεται για κάθε εργασία επισκευής που θα προκύπτει. 

2. Η παραπάνω επιτροπή ζητά από αυτόν που ανακηρύχθηκε ανάδοχος στο συγκεκριμένο τμήμα που ανήκει
το προς επισκευή όχημα ή Μ.Ε. να το ελέγξει και να εκδώσει «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ»,  όπου να αναγράφεται  υποχρεωτικά η αναλυτική κοστολόγηση των εργασιών και των
απαιτούμενων ανταλλακτικών καθώς και ο εκτιμούμενος απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη επισκευή
του. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, αφού ελέγξει άμεσα το όχημα ή το Μ.Ε. (στον χώρο του συνεργείου
του ή στα αμαξοστάσια των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου), να εκδώσει το γρηγορότερο δυνατόν και
να αποστείλει στην παραπάνω αρμόδια Επιτροπή (το πολύ σε 24 ώρες από την λήψη της παραπάνω
Εντολής), το αναφερόμενο «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» με την αναλυτική
κοστολόγηση των εργασιών και των απαιτούμενων ανταλλακτικών καθώς και τον εκτιμούμενο απαιτού-
μενο χρόνο για την πλήρη επισκευή του οχήματος ή Μ.Ε. 

3. Η επιτροπή ελέγχει την συμφωνία με την σύμβαση που έχει υπογραφεί και εγκρίνει την εκτέλεση των συ-
γκεκριμένων εργασιών που αναφέρονται στο παραπάνω δελτίο, με την υποχρέωση να παρακολουθεί την
επισκευή μέχρι την ολοκλήρωση και την τιμολόγησή της. 

4. Ο ανάδοχος ξεκινά τις εργασίες επισκευής μετά την έγκριση της εκτέλεσης των εργασιών από την επιτρο-
πή, όπως περιγράφεται παραπάνω. Αν κατά την διάρκεια της επισκευής απαιτηθούν επιπλέον υλικά και
ανταλλακτικά από αυτά που είχαν προβλεφθεί  με το αρχικό «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ», τότε σε συνεννόηση με την επιτροπή ο ανάδοχος πρέπει να εκδώσει συμπληρωματικό
Δελτίο, το οποίο και να εγκριθεί από αυτή. 
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5. Μετά το τέλος των εργασιών ο ανάδοχος εκδίδει το τελικό «ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ», όπου
αναλυτικά θα περιγράφονται οι εργασίες που έγιναν, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν και το τε-
λικό κόστος. 
Επίσης όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα ανταλλακτικά-υλικά που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα πρέπει
να είναι γνήσια ή εφάμιλλα αυτών (κατά την έννοια των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών όπως
ισχύουν) και αρίστης ποιότητας και μετά από κάθε επισκευή θα πρέπει να καταθέτει τις απαραίτητες Βε-
βαιώσεις ή Υπεύθυνες Δηλώσεις των εταιρειών κατασκευής των οχημάτων και υπερκατασκευών ή των
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των εταιρειών κατασκευής των οχημάτων και υπερκατασκευών ή των
κατασκευαστών (ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων) των ανταλλακτικών που χρησιμοποίησαν, όπου θα
αναφέρεται ο κωδικός και ότι είναι γνήσια ή εφάμιλλα με αυτά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
επισκευή των οχημάτων ή υπερκατασκευών της συγκεκριμένης εταιρείας των οχημάτων που αναφέρο-
νται. 
Η τελική έκδοση των παραστατικών (τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και τιμολόγιο πώλησης αν χρειάζε-
ται) των εργασιών και των απαιτούμενων ανταλλακτικών, θα γίνεται από τον ανάδοχο ανά «ΕΝΤΟΛΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» ύστερα από συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. 
Καμία εργασία δεν θα αναγνωρίζεται αν δεν έχει τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία και δεν έχει εκδοθεί
«ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» από την Υπηρεσία. 

6. Οι εργασίες που έγιναν μαζί με τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται
από την τριμελή Επιτροπή συντήρησης-επισκευής οχημάτων της Υπηρεσίας, η οποία συγκροτήθηκε σύμ-
φωνα με την Υ.Α. 3373/390/75, η οποία θα συντάσσει και θα υπογράφει Πρακτικό, όπου θα αναφέρεται
η καλή εκτέλεση των αναφερόμενων εργασιών και η προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών καθώς
και το συνολικό κόστος αυτών, λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά του αναδόχου και τις εκπτώσεις που
προσέφερε. 

7.  Όλες  οι  επισκευές  που  πραγματοποιεί  ο  ανάδοχος  (εργασία  και  ανταλλακτικά),  πρέπει  να
παραλαμβάνονται με Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από την επιτροπή παραλαβής για εργασίες
σύμφωνα με το Ν. 4412/16.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Η συνολική δαπάνη της επισκευής και συντήρησης των οχημάτων μαζί με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά
έχει προϋπολογισθεί σε  480.000,00 € εκ των οποίων τα 387.096,77 € είναι για την αξία εργασιών και τα
92.903,23  €  για  Φ.Π.Α.  24%,  θα  χρηματοδοτηθεί  από  πόρους  του  Δήμου και  η  χρονική  διάρκεια  της
σύμβασης  θα  είναι  ένα  έτος  από  την  υπογραφή  της.  Πιο  συγκεκριμένα  θα  βαρύνει  τους  αντίστοιχους
κωδικούς  αριθμούς  πιστώσεων  για  τη  συντήρηση  και  επισκευή  οχημάτων  και  μηχανημάτων  Δήμου
Πολυγύρου (02.10.6263.000 με ποσό 12.800,00€, 02.15.6263.000 με ποσό 21.400,00€, 02.20.6263.000 με
ποσό  219.200,00€,  02.25.6263.002  με  ποσό  22.400,00€  02.30.6263.000  με  ποσό  204.200,00€)  του
προϋπολογισμού του Δήμου Πολυγύρου.

Επειδή όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω η ακριβής προμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη, λόγω πιθανών
έκτακτων και επομένως αδύνατο να προβλεφθούν βλαβών σε κάθε όχημα, ο προϋπολογισμός της παρούσας
μελέτης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών-υλικών και εργασιών, αλλά μόνο την
κατ’ εκτίμηση δαπάνη για ανταλλακτικά-υλικά και εργασίες κάθε ομάδας (τμήματος) και το γενικό σύνολο
όλων των τμημάτων.

α/α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΟΜΑΔΩΝ) ΔΑΠΑΝΗ ΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΑΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 
(€) 

1 50110000-9 Επισκευή και συντήρηση ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ-
ΡΩΝ* (μαζί με τα ηλεκτρικά συστήματα) καθώς 
και ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 
(μαζί με τις βαφές) μεγάλων φορτηγών άνω τα
ων 3,5 tn (απορριμματοφόρων, πλυντηρίων 
κάδων,  γερανοφόρων, ανατρεπόμενων κλπ) και 

219.354,84 272.000,00 
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λεωφορείων (μεταφοράς προσωπικού) άνω των 9
ατόμων, όπως αναφέρεται στην μελέτη. 

2 50110000-9 Επισκευή και συντήρηση 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ* 
(μαζί με τα ηλεκτρικά συστήματα) 
ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (μαζί με τις βαφές) επι-
βατικών οχημάτων και ελαφρών φορτηγών μέχρι
3,5 tn (ανοικτών και κλειστών), δικύκλων και 
τρικύκλων, όπως αναφέρεται στην μελέτη. 

51.612,90 64.000,00 

3 50110000-9 Επισκευή και συντήρηση 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
(Φορτωτών, σκαπτικών, οδοποιίας, διαγράμμι-
σης οδών, σαρώθρων, κλπ), όπως αναφέρεται 
στην μελέτη. 

116.129,03 144.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 387.096,77 480.000,00 

Δηλαδή το γενικό σύνολο του προϋπολογισμού όλων των  τμημάτων είναι  τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες
ευρώ. 

Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στη διάθεσή

τους ανά τύπο οχήματος, μηχανήματος και υπερκατασκευής και ανά είδος εργασίας.

Η διάθεση και κατανομή τόσο των προαναφερόμενων ποσών, όσο και του συνολικού προϋπολογισμού θα

γίνει  βάσει  των  πραγματικών  αναγκών  της  υπηρεσίας  οι  οποίες  θα  εμφανιστούν  κατά  τη  διάρκεια  της

σύμβασης. 

Στη συντήρηση και επισκευή όλων των οχημάτων συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται

στο άρθρο Γ των τεχνικών προδιαγραφών.

*Επισκευή και συντήρηση ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ: Επισκευή και συντήρηση του κινητήρα, κιβωτίου

ταχυτήτων,  διαφορικού,  των  συστημάτων  τροφοδοσίας,  εξαγωγής  καυσαερίων,  διεύθυνσης,  πέδησης,

μετάδοσης κίνησης στους κινητήριους τροχούς, ανάρτησης, ψύξης, και λίπανσης αυτοκινήτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
 
1. Ο ανάδοχος κάθε τμήματος είναι υπεύθυνος για την καλή και ασφαλή λειτουργία των οχημάτων ή μηχα-

νημάτων έργου που επισκεύασε και υποχρεούται στην χωρίς χρέωση, άμεση επισκευή του μέρους που
επισκευάστηκε και παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης, από δική του υπαι-
τιότητα. 

2. Οι επισκευές θα εκτελούνται αν και όποτε προκύψει ανάγκη σύμφωνα με την Παράγραφο ΣΤ της παρού-
σας μελέτης και επομένως ο Δήμος Πολυγύρου δε δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα
των εργασιών ή των ανταλλακτικών του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

3. Κατά τη διαδικασία των επισκευών οποιαδήποτε ανταλλακτικά χρειασθούν, θα πρέπει απαραιτήτως να
καταγράφονται πριν τοποθετηθούν επί του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που επισκευάζεται (ΔΕΛ-
ΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ με την αρχική κοστολόγηση) και η διαδικασία θα ελέγ-
χεται από την αρμόδια επιτροπή της υπηρεσίας (σύμφωνα με την Παράγραφο ΣΤ της παρούσας μελέτης).

4. Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί ο κα-
τασκευαστής του οχήματος ή εφάμιλλα αυτών (κατά την έννοια των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Κανονι-
σμών όπως θα ισχύουν την ημερομηνία του διαγωνισμού) και άριστης ποιότητος όπως αναφέρεται στις
αντίστοιχες παραγράφους της μελέτης. 

5. Ο ανάδοχος, με την σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής (εγγράφως), μπορεί να χρησιμοποιήσει με-
ταχειρισμένα ανταλλακτικά μόνον όταν αποδεδειγμένα είναι αδύνατη η εξεύρεση καινούριων από το
ελεύθερο εμπόριο ή για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης επισκευής η οποία καθυστερεί λόγω της αναμο-
νής εισαγωγής των απαραίτητων ανταλλακτικών. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται
για την εργασία του όπως προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 

6. Σε περίπτωση ανάγκης για επείγουσα επισκευή ενός οχήματος/μηχανήματος,  μπορεί να δίνονται στον
ανάδοχο τα απαραίτητα ανταλλακτικά (π.χ λιπαντικά, μπαταρίες) από την αποθήκη της (αν υπάρχουν),
ώστε να χρησιμοποιηθούν στην επισκευή. 

7. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά. Στην περίπτωση
που αυτό δεν είναι δυνατό (πχ, λόγω φθοράς τους) οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία αυτών
(π.χ. κωδικούς αριθμούς ανταλλακτικών, κλπ) που θα του ζητηθούν. 

8. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη μεταφορά με δικά του έξοδα και ευθύνη, του οποιουδήποτε οχήματος ή
μηχανήματος (είτε αυτό μπορεί να κινηθεί, είτε είναι ακινητοποιημένο) από το σημείο που θα του υποδει-
χτεί (αμαξοστάσια του Δήμου ή σημείο ακινητοποίησής του, κλπ) μέχρι το συνεργείο του για επισκευή. 

9. Ο ανάδοχος μέχρι την παράδοση του κάθε οχήματος, που αναλαμβάνει να επισκευάσει σε συνεργείο του,
ευθύνεται για οτιδήποτε συμβεί σε αυτό (πλαίσιο, μηχανικό μέρος, υπερκατασκευή κλπ) και οφείλει να
ενημερώνει γραπτώς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για τυχόν στοιχεία του που χρειάζονται αντικα-
τάσταση λόγω βλάβης ή φθοράς. 

10. Ειδικά για Επισκευή Υπερκατασκευών Καλαθοφόρων Οχημάτων-Γερανών οι επισκευές θα πρέπει να
είναι σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/42 και τη ΕΝ280+Α2 που ενσωματωθήκαν στο Ελληνικό
δίκαιο  με  το  Π.Δ.  57/2010  ΦΕΚ 97  τεύχος  Α-25/06/2010  με  τον  τεχνικό  φάκελο  του,  με  το  ΦΕΚ
1186/2003  και  με  τον  «Οδηγό  εφαρμογής  νομοθεσίας  ανυψωτικών  μηχανημάτων»  του  Υπουργείου
ανάπτυξης του 2011, όπως ισχύουν σήμερα. 
Όλες οι συγκολλήσεις που τυχόν να απαιτηθούν στις επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από ηλε-
κτροσυγκολλητή πιστοποιημένο κατά EN 287-1:2004 ή EN 9606-1:2013 που να είναι σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 280:2013, όπως ισχύουν σήμερα. 
Μετά  το  πέρας  κάθε  επισκευής  εφόσον  απαιτείται  ή  αν  έχει  περάσει  η  ημερομηνία  λήξης  του
προηγούμενου,  θα  επανεκδίδεται  πιστοποιητικό  καταλληλότητας  του  καλαθοφόρου-ανυψωτικού
οχήματος, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 1186/ 25-08-2003 ή νεώτερη έκδοση).

Η. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων (ατομι-
κών επιχειρήσεων) ή αντίστοιχων νομικών, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει ήδη συστα-
θεί εφόσον έχουν τα Τεχνικά προσόντα που αναφέρονται παρακάτω. 
Παίρνοντας υπόψη: α) τον Ν. 1575/85 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), όπου περιγράφονται οι προϋπο-
θέσεις άσκησης των επαγγελμάτων των τεχνιτών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και οι
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όροι λειτουργίας των συνεργείων αυτών, β) το κατ’ εξουσιοδότησή του προηγούμενου νόμου, Π.Δ. 78/88
(όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), όπου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας
συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων όλων των κατηγο-
ριών, γ) το άρθρο 6 του Ν. 3710/08 (όπως ισχύει), όπου τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινή-
των, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες, δηλαδή στα συνεργεία συντή-
ρησης και επισκευής συνήθων οχημάτων και στα συνεργεία συντήρησης και επισκευής μεγάλων και βαρέων
οχημάτων και δ) τον Ν. 3325/2005 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3982/2011 καθώς και με
οποιαδήποτε νεώτερη τροποποίηση), που αφορά τη λειτουργία μηχανουργείων και εγκαταστάσεων κατα-
σκευής  και  επισκευή  υπερκατασκευών  στον  διαγωνισμό γίνονται  δεκτοί  οι  διαγωνιζόμενοι  [ανά τμήμα
(ομάδα) εργασιών της μελέτης] που έχουν τα παρακάτω τεχνικά προσόντα: 

1) Για το 1ο Τμήμα [Επισκευή και συντήρηση ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (μαζί με τα ηλεκτρικά συστή-
ματα) καθώς και ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (μαζί με τις βαφές) μεγάλων φορτηγών
άνω των 3,5 tn (απορριμματοφόρων,  πλυντηρίων κάδων,   καλαθοφόρων,  γερανοφόρων,  ανατρε-
πόμενων κλπ) και λεωφορείων (μεταφοράς προσωπικού και ΑΜΕΑ) άνω των 9 ατόμων], οι διαγωνι-
ζόμενοι που διαθέτουν τουλάχιστον α) την απαιτούμενη άδεια συνεργείου για επισκευή και συντήρηση
μηχανικών μερών μεγάλων και βαρέων οχημάτων (φορτηγών άνω των 3,5 tn και λεωφορείων άνω των 9
ατόμων, και επίσης θα καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα (όπως προβλέπεται παρακάτω) για συνεργα-
σία με συνεργείο που διαθέτει την απαιτούμενη άδεια (εφόσον δεν την διαθέτουν οι ίδιοι οι διαγωνιζόμε-
νοι) για επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών συστημάτων, οργάνων και συσκευών και γενικά την
ηλεκτρική εγκατάσταση των παραπάνω και β) την απαιτούμενη άδεια συνεργείου για επισκευή και συ-
ντήρηση αμαξωμάτων των παραπάνω μεγάλων και βαρέων οχημάτων ή τις άδειες που προβλέπονται από
την νομοθεσία για την επισκευή των υπερκατασκευών των οχημάτων της κατηγορίας και γενικών μηχα-
νολογικών εργασιών μηχανουργείου. 

2) Για το 2ο Τμήμα [Επισκευή και συντήρηση ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (μαζί με τα ηλεκτρικά συστή-
ματα) ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (μαζί με τις βαφές) επιβατικών οχημάτων και ελαφρών φορτηγών
μέχρι 3,5 tn (ανοικτών και κλειστών)], οι διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τουλάχιστον την απαιτούμενη
άδεια συνεργείου για επισκευή και συντήρηση μηχανικών μερών συνήθων οχημάτων  και επίσης θα κα-
ταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα (όπως προβλέπεται παρακάτω) για συνεργασία: α)με συνεργείο που
διαθέτει την απαιτούμενη άδεια (εφόσον δεν την διαθέτουν οι ίδιοι οι διαγωνιζόμενοι) για επισκευή και
συντήρηση αμαξωμάτων και β) με συνεργείο που διαθέτει την απαιτούμενη άδεια (εφόσον δεν την δια-
θέτουν οι ίδιοι οι διαγωνιζόμενοι) για επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών συστημάτων, οργάνων
και συσκευών και γενικά την ηλεκτρική εγκατάσταση των παραπάνω. Για την Επισκευή δικύκλων και
τρικύκλων  οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον άδεια λειτουργίας συνεργείου επι-
σκευής και συντήρησης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων ή ανώτερη. 

3) Για το  3ο Τμήμα  [Επισκευή και συντήρηση ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Φορτωτών, σκαπτικών,
οδοποιίας, διαγράμμισης οδών, σαρώθρων, κλπ)] παίρνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ξε-
κάθαρο νομοθετικό πλαίσιο για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας των συνεργείων συντήρησης και
επισκευής μηχανημάτων έργων και ανυψωτικών μηχανημάτων, οι διαγωνιζόμενοι για τις παραπάνω κα-
τηγορίες θα γίνονται δεκτοί αν αποδεδειγμένα διαθέτουν συνεργείο για την συντήρηση και επισκευή μη-
χανημάτων έργου (σύμφωνα και με το άρθρο 6 του Ν.1575/1985, όπως ισχύει σήμερα και με την τροπο-
ποίηση από το άρθρο 71 παρ. 2 του Ν.4313/2014) και συνεργείο για την επισκευή και συντήρηση ανυψω-
τικών μηχανημάτων. 
Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση όλων των αποδεικτικών στοιχείων λειτουργίας του
συνεργείου, με τις εργασίες επισκευών μηχανημάτων έργου και των στοιχείων του εξειδικευμένου προ-
σωπικού που διαθέτουν για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τε-
χνολογίας και όσων προβλέπονται στο Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο και εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ειδικά για τη συντήρηση και επισκευή των υπερκατασκευών των καλαθοφόρων και γερανοφόρων οχη-
μάτων θα πρέπει να δηλώνουν και τον φορέα που θα συνεργάζονται για τον έλεγχο και πιστοποίησης
τους (εφόσον δεν διαθέτουν οι ίδιοι την δυνατότητα), όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 15085/593/03
(ΦΕΚ 1186/Β/25-8-2003, Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων), για κάθε συναρμολόγηση,
μετατροπή ή σοβαρή επισκευή του ανυψωτικού μηχανήματος που θα πρέπει να επανεκδίδει αντίστοιχο
Πιστοποιητικό για το ανυψωτικό μηχάνημα, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Οι διαγωνιζόμενοι που θα δηλώσουν ότι για μέρος των εργασιών της κατηγορίας που συμμετέχουν,
που είναι πιθανόν να χρειαστούν, θα συνεργαστούν με άλλα συνεργεία, που διαθέτουν την απαιτούμενη
ειδική τεχνική ικανότητα, θα πρέπει να καταθέσουν: 
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α) Υπεύθυνη Δήλωση Συνεργασίας του διαγωνιζόμενου, από την οποία θα πρέπει να προκύπτουν τα πλήρη
στοιχεία αυτού ή αυτών που πρόκειται να χρησιμοποιήσει και να συνεργασθεί (επωνυμία, έδρα, άδεια, ει -
δικότητες, τηλέφωνα / Fax και/είτε e_mail επικοινωνίας), αν χρειαστεί και εφόσον ανακηρυχθεί ανάδο-
χος. 

β) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου εξουσιοδοτημένου οργάνου του συνεργείου που θα
συνεργαστούν, εφόσον είναι Α.Ε. είτε απόφαση διαχειριστών, εφόσον είναι Ε.Π.Ε.,  Ο.Ε. ή Ε.Ε.,  είτε
τέλος εφόσον ο συνεργαζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο Υπεύθυνη Δήλωσή του (θεωρημένη για το γνήσιο
της υπογραφής από αρμόδια αρχή) για την αποδοχή της συνεργασίας και της διάθεσης στον διαγωνιζόμε-
νο, εφόσον ζητηθεί, όλων των απαραίτητων μέσων με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης, σε όλη την
διάρκεια αυτής. 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος κάθε τμήματος εργασιών πρέπει να έχει την δυνατότητα να συνεργαστεί με
συνεργεία, εργοστάσια κατασκευής και επισκευής υπερκατασκευών καθώς και με εξειδικευμένο προσωπικό,
έστω και αν δεν ζητείται έγγραφη συνεργασία από την παρούσα μελέτη. Αν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει
βλάβη στα οχήματα του τμήματος εργασιών που συμμετέχει, η οποία δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί από
τον ίδιο ή τα συνεργαζόμενα συνεργεία που δήλωσε, είναι υποχρεωμένος, αφού πρώτα ενημερώσει την αρ-
μόδια επιτροπή και πάρει την έγκρισή της (όπως αναφέρεται στα αντίστοιχα άρθρα της μελέτης), να προχω-
ρήσει στην επισκευή της βλάβης συνεργαζόμενος με τα απαραίτητα συνεργεία και το αντίστοιχο προσωπικό,
με δική του ευθύνη και χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου. 
Επισημαίνεται  επίσης  ότι  σε  κάθε  περίπτωση  η  έκδοση  του  απαραίτητου  τελικού  παραστατικού
τιμολόγησης προς τον Δήμο, όπου θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που έγιναν και τα ανταλλακτικά
που χρησιμοποιήθηκαν για την επισκευή της βλάβης), θα γίνεται μόνο από τον Ανάδοχο και αυτός θα έχει
την πλήρη ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την ορθή εκτέλεση της εργασίας και των προμηθειών,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρι-

σης Οχημάτων του Δήμου Πολυγύρου, προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει να συμμορ-
φώνεται. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Υπηρεσία, με τον προσφο-
ρότερο δυνατό τρόπο για την ενημέρωσή του, καθώς και για την άμεση λήψη απ’ αυτήν σχετικών οδη-
γιών. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει κατάσταση του 
τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την επισκευή των οχημάτων 
που έχει αναλάβει. 

 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό του αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας 
αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 

 Για κάθε επισκευή του κάθε οχήματος ή Μ.Ε., ο ανάδοχος θα πρέπει να παίρνει «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΣΚΕΥ-
ΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 
και Διαχείρισης Οχημάτων του Δήμου Πολυγύρου. Θα ελέγχει το προς επισκευή όχημα και θα εκδίδει 
«ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» και θα προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες 
επισκευής και προμήθειας μόνον εάν εγκριθεί από την τριμελή Επιτροπή συντήρησης-επισκευής χη-
μάτων της Υπηρεσίας (Υ.Α. 3373/390/75). Καμία εργασία δεν θα αναγνωρίζεται αν δεν έχει εκδοθεί η 
παραπάνω αναφερόμενη Εντολή και δεν εγκριθεί το ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑ-
ΤΟΣ. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και όσα προβλέπονται στην Παράγραφο ΣΤ της Μελέτης της Υπηρε-
σίας. 

 Τα οχήματα και μηχανήματα μεταφέρονται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου στο συνεργείο του για
τις απαραίτητες εργασίες επισκευής και συντήρησης. Σε περίπτωση οχημάτων ή μηχανημάτων που εί-
ναι ακινητοποιημένα από βλάβη στις εγκαταστάσεις του Δήμου ή σε οποιοδήποτε σημείο που μπορεί 
να προκύψει κατά την διάρκεια των καθημερινών εργασιών και δρομολογίων (π.χ. ΧΥΤΑ κλπ), ο 
ανάδοχος μπορεί να επισκευάσει τα οχήματα ή μηχανήματα αυτά στο σημείο που ακινητοποιήθηκαν με 
συνεργείο δικό του (προσωπικό, εργαλεία, όργανα, συσκευές κλπ) και υπό την άμεση ευθύνη και επί-
βλεψή του, ύστερα από την παραπάνω αναφερόμενη συνεννόηση με την Υπηρεσία. Αν δεν είναι εφικτό 
η επισκευή να γίνει επί τόπου τότε το όχημα ή μηχάνημα, αν δεν μπορεί να κινηθεί ασφαλώς, πρέπει να 
μεταφερθεί με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου στον χώρο επισκευής για τις απαραίτητες εργασίες. 

 Κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον ανάδοχο, η ενημέρωση των βιβλίων βλαβών των οχημάτων 
είναι βασικός συμβατικός όρος και γίνεται με μέριμνα του αναδόχου σε συνεννόηση με τον αρμόδιο 
υπάλληλο της Υπηρεσίας. 

 Ο ανάδοχος κατά την επιθεώρηση και επισκευή οχήματος ή μηχανήματος οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα 
και γραπτά το Δήμο Πολυγύρου για τυχόν διαπιστώσεις του που αφορούν ανταλλακτικά ή οτιδήποτε 
άλλο χρειάζεται αντικατάσταση λόγω φθοράς ή βλάβης και δημιουργούν θέματα ασφάλειας (έστω και 
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αν δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη). Σε κάθε περίπτωση όμως που οι φθορές οφείλονται σε 
κακή συντήρηση ή αμέλεια του αναδόχου, θα αποκαθίστανται από τον ίδιο, συμπεριλαμβανομένης και 
της τυχόν δαπάνης ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που τυχόν θα απαιτηθούν και η οποία θα τον βαρύνει
αποκλειστικά. 

 Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού του ή καθοιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης
εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί 
το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Η διακοπή εργασιών δεν μπορεί να υπερβεί το 
χρονικό διάστημα 24 ωρών. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυνα-
μία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό 
διάστημα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωση της. 

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει την συμφωνημένη αποκατάσταση βλάβης: 

Ι) Υπόκειται σε χρηματική ρήτρα η οποία αφαιρείται από την αμοιβή του, η οποία επαναλαμβάνεται για
κάθε 24ωρο αδικαιολόγητης ακινητοποίησης οχήματος. 
ΙΙ) Οι υπεύθυνοι  του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων του Δήμου
Πολυγύρου, διατηρούν το δικαίωμα να επισκευάσουν την βλάβη κατά την κρίση τους και η δαπάνη θα
γίνει απαιτητή από τον ανάδοχο. 

 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος επανειλημμένα δεν τηρεί τους όρους της περιγραφής αυτής και οι ερ-
γασίες δεν είναι μέσα στα οριζόμενα χρονικά όρια, ο Δήμος Πολυγύρου διατηρεί το δικαίωμα να τον 
κηρύξει έκπτωτο (όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο άρθρο της μελέτης). 

 Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις εργα-
σίες του με την υπαιτιότητα του. Θα πρέπει για τον λόγο αυτό, μετά την υπογραφή της σύμβασης να εί-
ναι ασφαλισμένος προς τρίτους και να καλύπτεται για την αστική Ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκα-
λέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης. 

 Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, για την πιστή 
τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων του Νόμου και είναι υπεύθυνος έναντι Αστυνομικής ή 
άλλης αρχής (συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να ειδοποιεί εφόσον απαιτείται τις οικίες Αρχές, 
Αστυνομικές, Λιμενικό κλπ). 

 Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες και 
προδιαγραφές και θα πρέπει με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, να λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

 Ο ανάδοχος σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο και θα οφείλεται σε 
πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου που συνεργάζεται, ευ-
θύνεται απόλυτα και αποκλειστικά και υποχρεώνεται να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε 
βλάβη σωματική ή άλλη που θα προξενηθεί από ατύχημα. 

 Η αποκατάσταση φθορών ή βλαβών εξαρτημάτων ή μηχανισμών των οχημάτων (εφόσον τοποθετήθη-
καν από τον ανάδοχο και δεν οφείλονται σε κακό χειρισμό), εντός του χρόνου εγγύησης καλής λειτουρ-
γίας αυτών (τουλάχιστον 12 μηνών), βαρύνει πλήρως τον ανάδοχο. 

 Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι υποχρεώσεις του αναδόχου, που αναφέρονται στην Παράγραφο Ζ 
της μελέτης της Υπηρεσίας και στα αντίστοιχα άρθρα της Διακήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ 

Για συμβάσεις άνω των ορίων:  Οι αναθέτουσες  αρχές συντάσσουν με τη χρήση της υπηρεσίας
eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιημένου εντύπου
του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), το
πρότυπο ΕΕΕΣ που θα ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί
φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και
β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο
του αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής.  Tο αρχείο XML αναρτάται
για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας
eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

Το ΕΕΕΣ σε μορφή .pdf είναι αναρτημένο στα «συνημμένα αρχεία» στη διαδικτυακή πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται όπως παρακάτω:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

Η αναθέτουσα αρχή:

Δημιουργεί  στο  διαδικτυακό  τόπο  https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?
lang=el το πρότυπο eΕΕΕΣ για τη συγκεκριμένη διακήρυξη, και το παράγει σε μορφή αρχείων
τύπου  .xml  και  PDF  και  τα  δυο  αρχεία  αναρτώνται  στο  ΕΣΗΔΗΣ.  Συστήνεται  η  χρήση  του
αρχείου .xml για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της
υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το ως άνω αρχείο .xml από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει
στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα:

https://ec.europa.eu/growth/tools- databases/espd/filter?lang=el.

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το
αρχείο xml του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.

(β) Στη συνέχεια,  καθοδηγείται από το σύστημα για την συμπλήρωση των απαραίτητων
πεδίων που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή και υποχρεωτικά συμπληρώνονται και τα
πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.

Σχετικά με τη συμπλήρωση του ΕΕ-ΕΣ σημειώνονται τα εξής:

- Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους θα συμπληρωθεί
το σχετικό πεδίο του ΕΕ-ΕΣ (Μέρος Ν, Ενότητα Β) .

- Θα πρέπει  να  αναφέρεται  και  η  ΟΜΑΔΑ ή οι  ΟΜΑΔΕΣ για  τις  οποίες  κατατίθεται  η
προσφορά

(γ)  Αφού  ολοκληρωθεί  η  συμπλήρωση  του  εντύπου  ο  οικονομικός  φορέας  επιλέγει
«Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του
σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕI μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF
μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να
χρησιμοποιήσει  οποιοδήποτε  πρόγραμμα δημιουργίας  αρχείων  PDF που διατίθεται  δωρεάν στο
διαδίκτυο.  Σε  περιβάλλον  Mac  OSX  ή  Linux,  το  eΕΕΕI  μπορεί  να  εκτυπωθεί  από  κάθε
φυλλομετρητή.
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(δ) Αμέσως μετά την παραγωγή του αρχείου pdf αυτό υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά
(ακόμη και αν ο οικονομικός φορέας το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).

(ε)  Το  υπογεγραμμένο  ψηφιακά  αρχείο  υποβάλλεται  υποχρεωτικά  σε  μορφή  .pdf  στο
φάκελο της προσφοράς με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και επιπροσθέτως, προαιρετικά σε μορφή
.xml.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στο σύστημα
ΕΣΗΔΗΣ στο χώρο του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας
στην  ηλεκτρονική  υπηρεσία  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  (https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd) να δημιουργούν το ΕΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που
αφορούν  τον  εκάστοτε  διαγωνισμό  και  αναφέρονται  στην  διακήρυξη,  να  συμπληρώνουν  τις
σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά
και να το υποβάλλουν στο σχετικό Διαγωνισμό.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου
.pdf  είτε  με  την  τηλεφόρτωση  του  αρχείου  .xml  στην  ιστοσελίδα  που  το  δημιούργησε
(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).

Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς:

Οι οικονομικοί φορείς κατά την εισαγωγή τους στον με αριθμό - Α/Α συστήματος  70093
ηλεκτρονικό διαγωνισμό θα αναζητήσουν από το πλήρες σώμα του διαγωνισμού τον φάκελο που
αποκαλείται  eΕΕΕΣ  ο  οποίος  περιέχει  το  αρχείο  (έγγραφο)  «espd-request.xml»,  και  θα  το
αποθηκεύσουν  σε  Ηλεκτρονικό  Υπολογιστή  (εφεξής  Η/Υ).  Στην  συνεχεία  θα  μεταβούν  στον
σύνδεσμο·https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome#,  και  στην  επιλογή
«Εισαγωγή ΕΕΕΣ» θα κάνουν τηλεφόρτωση του αρχείου (έγγραφου) «espd-request.xm», που έχουν
αποθηκεύσει στον Η/Υ.

Οι οικονομικοί φορείς πλέον έχουν πρόσβαση στο ΕΕΕΣ και καλούνται να συμπληρώσουν
την ειδική ηλεκτρονική φόρμα με τις ακόλουθες ενότητες και τα αντίστοιχα κριτήρια που έχουν
καθοριστεί από τον Δήμο Πολυγύρου.

Αφού  ολοκληρωθεί  η  συμπλήρωση  του  έντυπου  ΕΕΕΣ  οι  οικονομικοί  φορείς  θα  το
υποβάλλουν σε μορφή .xml και μορφή σε .pdf αφού το υπογράψουν ψηφιακά στο φάκελο με την
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» του με αριθμό - Α/Α συστήματος 70093
διαγωνισμού στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ Ι

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός …………………., αριθ-
μός……, τηλέφωνο…………………., fax………….. 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ που 
συμμετέχω 

Ποσοστό έκπτω-
σης (Ε%) επί του 
Πίνακα Ενδεικτι-
κού Κόστους Ερ-
γασιών 

Ποσοστό έκπτωσης 
(Α%) επί του Πίνακα 
Ενδεικτικού Κόστους
Ανταλλακτικών 

1 Επισκευή και συντήρηση 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 
(μαζί με τα ηλεκτρικά συστήματα) κα-
θώς και ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΑΜΑ-
ΞΩΜΑΤΩΝ (μαζί με τις βαφές) με-
γάλων φορτηγών άνω των 3,5 tn 
(απορριμματοφόρων, πλυντηρίων 
κάδων,  καλαθοφόρων, γερανοφόρων, 
ανατρεπόμενων κλπ) και λεωφορείων 
(μεταφοράς προσωπικού) άνω των 9 
ατόμων, όπως αναφέρεται στην με-
λέτη. 

Αριθμητικώς και 
ολογράφως 

Αριθμητικώς και ολο-
γράφως 

2 Επισκευή και συντήρηση 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 
(μαζί με τα ηλεκτρικά συστήματα) 
ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (μαζί με τις 
βαφές) επιβατικών οχημάτων και ελα-
φρών φορτηγών μέχρι 3,5 tn (ανοι-
κτών και κλειστών), δικύκλων και τρι-
κύκλων όπως αναφέρεται στην με-
λέτη. 

Αριθμητικώς και 
ολογράφως 

Αριθμητικώς και ολο-
γράφως 

3 Επισκευή και συντήρηση 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
(Φορτωτών, σκαπτικών, σαρώθρων, 
κλπ), όπως αναφέρεται στην μελέτη. 

Αριθμητικώς και 
ολογράφως 

Αριθμητικώς και ολο-
γράφως 

Άρα η Μέση έκπτωση ανά τμήμα συμμετοχής όπως προκύπτει από την σχέση 
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Μ.Ε.Τ.) = [ (Ε% Χ 0,55) + (Α% Χ 0,45) ] είναι: 
1. …………………………………………………………………………………… (και ολογράφως)
2. …………………………………………………………………………………… (και ολογράφως)
3. …………………………………………………………………………………… (και ολογράφως)

Ημερομηνία: ……………………….
Ο Προσφέρων(Σφραγίδα-Υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός …………………., αριθ-
μός……,

τηλέφωνο …………………., fax …………..

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ που 
συμμετέχω 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑ-
ΤΟΣ 
ΣΤΗΝ 
ΜΕΛΕΤΗ 
(ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.) 
(a) 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩ-
ΣΗ ΤΜΗΜΑ-
ΤΟΣ (Μ.Ε.Τ.) 
όπως προέκυψε 
στο ΕΝΤΥΠΟ Ι 
(b) 

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟ-
ΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ (ΧΩ-
ΡΙΣ ΦΠΑ) 
(a Χ b) 

1 Επισκευή και συντήρηση 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 
(μαζί με τα ηλεκτρικά συστήματα) κα-
θώς και ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΑΜΑ-
ΞΩΜΑΤΩΝ (μαζί με τις βαφές) με-
γάλων φορτηγών άνω των 3,5 tn 
(απορριμματοφόρων, πλυντηρίων 
κάδων,  καλαθοφόρων, γερανοφόρων, 
ανατρεπόμενων κλπ) και λεωφορείων 
(μεταφοράς προσωπικού) άνω των 9 
ατόμων, όπως αναφέρεται στην με-
λέτη.

219.354,84
€

…….% ……………….€ 

2 Επισκευή και συντήρηση 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 
(μαζί με τα ηλεκτρικά συστήματα) 
ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (μαζί με τις 
βαφές) επιβατικών οχημάτων και ελα-
φρών φορτηγών μέχρι 3,5 tn (ανοι-
κτών και κλειστών), δικύκλων και τρι-
κύκλων όπως αναφέρεται στην με-
λέτη.

51.612,90€ …….% ……………….€ 

3 Επισκευή και συντήρηση 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
(Φορτωτών, σκαπτικών, σαρώθρων, 
κλπ), όπως αναφέρεται στην μελέτη.

116.129,03
€ 

…….% ……………….€ 

 Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ. 
Ημερομηνία: ……………………….

Ο Προσφέρων
(Σφραγίδα-Υπογραφή)
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