
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 87.500,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 

CPV : 50110000 Υπηρεσίες επισκευής και 

συντήρησης μηχανοκίνητων 

οχημάτων και παρεπόμενου 

εξοπλισμού 

CPV:   34300000 Μέρη και εξαρτήματα για 

αυτοκίνητα οχήματα και τους 

κινητήρες τους, καθώς και 

συντήρηση- επισκευές 

υπερκατασκευών 

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     #70.564,52 ΕΥΡΩ 

ΦΠΑ 24%                              #16.935,48  ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ                               #87.500,00   ΕΥΡΩ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Διεύθυνση: Τέρμα Εθνικής Αντιστάσεως 

Ταχ. Κώδικας: 16122 

Πληροφορίες: κ. Κοντογιάννης Σ. 

Τηλέφωνο: 213 2010735 

 Fax: 210 7292621 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 
για τη 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ». 

 
• Ενδεικτικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α ΕΥΡΩ  #87.500,00. Το συνολικό ποσό των 70.564,52 € 

χωρίς Φ.Π.Α, κατανέμεται στο ποσό των 54.384,72 € χωρίς  Φ.Π.Α για τα ανταλλακτικά και 

16.179,80 € χωρίς  Φ.Π.Α για τις εργασίες που θα εκτελεστούν εκτός συνεργείων Δήμου 

Καισαριανής.   

• CPV: 50110000 «Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και 

παρελκόμενου εξοπλισμού» & CPV: 34300000 «Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα 

και τους κινητήρες τους, καθώς και συντήρηση- επισκευές υπερκατασκευών».  

• Η υπηρεσία προϋπολογίστηκε στο συνολικό ποσό των 70.564,52€ (χωρίς ΦΠΑ), 

χρηματοδοτείται από τα έσοδα του ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, και θα βαρύνει τους κωδικούς 

εξόδων: ΚΑ 10.6263.0001, KA 20.6263.0001, KA 70.6263.0001, KA 20.6264.0001, KA 

30.6264.0001, ΚΑ 15.6264.0001, ΚΑ 70.6264.0001 των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 

2018 και 2019 . 

• Χρονική Διάρκεια : (12) Δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ     5/6/2018 

Αριθμ. Πρωτ.5744 
 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

5.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

• Η τεχνική έκθεση συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Καισαριανής να προβεί στη συντήρηση 

και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του, που κρίνεται απαραίτητη για την 

εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά 

απορριμματοφόρα, φορτηγά, βυτιοφόρα, καλαθοφόρα, μηχανήματα έργου, επιβατικά, 

πυροσβεστικά, μοτοποδήλατα, δίκυκλα, λεωφορεία, κ.α. 

• Στο παράρτημα Α δίνεται ο πίνακας οχημάτων – μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.). Σε αυτό δύναται 

να προστεθούν νέα οχήματα που θα προμηθευτεί ο Δήμος ή και να αφαιρεθούν τα οχήματα 

που θα αποσυρθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

• Τα παραπάνω οχήματα – μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, χρειάζονται 

για την συντήρηση και επισκευή τους, το αντίστοιχο και ανάλογο για κάθε περίπτωση 

ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος – μηχανήματος. 

• Τα ανταλλακτικά που ζητούνται θα πρέπει να είναι γνήσια και να προορίζονται για το εκάστοτε 

όχημα σύμφωνα με το κατασκευαστή τους. Θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα ISO & CE. 

Εάν σε κάποια περίπτωση χρησιμοποιηθεί  μη γνήσιο ανταλλακτικό, αλλά ανταλλακτικό του 

εμπορίου θα ενημερώνεται πρότερα η αντίστοιχη διεύθυνση του Δήμου. Η τιμή κόστους θα 

προσυμφωνείται και θα προεγκρίνεται. Ανταλλακτικά τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών απορρίπτονται.  Οι διαγωνιζόμενοι θα 

είναι σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα - καταλληλότητα των προτεινόμενων – 

χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών καθώς και την εκπαίδευση και εξειδίκευση του 

προσωπικού τους.  



• Οι εγκαταστάσεις του συνεργείου του αναδόχου θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων του 

Νομού Αττικής και θα πληρούν τις από το Νόμο Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (CE-ISO).      

• Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι 

παράδοσης των ανταλλακτικών, και της περαίωσης των απαιτούμενων εργασιών να είναι 

μικροί.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την προσκόμιση του 

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

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, με αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή της 

απαιτούμενης συντήρησης αυτού, καθώς και των απαιτούμενων ανταλλακτικών, εκτίμηση της 

απαιτούμενης δαπάνης καθώς και του χρόνου που για την εκάστοτε επισκευή που δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην 

υπηρεσία για έλεγχο από τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Κατόπιν της 

έγκρισης του Δελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης, επισκευάζεται το όχημα και συντάσσεται ΔΕΛΤΙΟ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της 

γενόμενης συντήρησης αυτού καθώς και των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν με την 

τελική δαπάνη.  

Το εν λόγω Δελτίο Επισκευής Οχήματος προσυπογράφει τόσο ο αρμόδιος υπάλληλος της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος όσο και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος. 

Η επιτροπή παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη της το προσυπογραμμένο ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ και κατόπιν των απαιτούμενων ελέγχων προχωρά στη παραλαβή και συντάσσει 

αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής. 

• Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά θα παραδίδονται μόνο κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας 

που θα προκύπτει μετά από βλάβη ή προληπτική συντήρηση του κάθε οχήματος. Οι ποσότητες 

δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων και ο Δήμος διατηρεί το 

δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν δεν προκύψουν 

πραγματικές ανάγκες σε εργασίες και ανταλλακτικά. Για το λόγο αυτό ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους 

ανταλλακτικών – υλικών και εργασιών αλλά μόνο κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε 

ομάδας ομοειδών ανταλλακτικών – υλικών εργασιών  και το γενικό σύνολο. Οι ομάδες αυτές 

αναλύονται στο πίνακα  του ενδεικτικού Προϋπολογισμού όπου υπάρχει το ενδεικτικό κόστος 

ανταλλακτικών και εργασιών για κάθε ομάδα  

• Η επισκευή και συντήρηση οχημάτων σε εξωτερικά συνεργεία είναι εργασία και συνιστά 

παροχή υπηρεσίας για την οποία το ιδιωτικό συνεργείο θα πρέπει να εκδίδει τιμολόγιο 

ανεξάρτητα από το κόστος των ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται για την επισκευή, 

δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση η σύμβαση που συνάπτεται είναι σύμβαση 

παροχής υπηρεσιών και δεν σχετίζεται με την πώληση αγαθών. 

• Για τις εργασίες που θα εκτελούνται εκτός συνεργείων Δήμου ακολουθεί Πίνακας με κατ’ 

εκτίμηση ποσά για κάθε κατηγορία οχήματος.            

• Ο ανάδοχος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να προμηθεύσει τον Δήμο με οτιδήποτε υλικό 

απαιτείται και δεν αναφέρεται στην προσφορά του. Οι τιμές των υλικών αυτών θα είναι 

σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά τιμές του εμπορίου. 

• Ο προϋπολογισμός των εργασιών και της υπηρεσίας #87.500,00 €#  ανέρχεται στο ποσό των 



#70.564,52€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% #16.935,48€# και θα χρηματοδοτηθεί από 

ιδίους πόρους. 

• Η υπηρεσία προϋπολογίστηκε στο συνολικό ποσό των 70.564,52€ (χωρίς ΦΠΑ)  

χρηματοδοτείται από τα έσοδα του ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, και θα βαρύνει τους κωδικούς 

εξόδων: ΚΑ 10.6263.0001, KA 20.6263.0001, KA 70.6263.0001, KA 20.6264.0001, KA 

30.6264.0001, KA 15.6264.0001 και ΚΑ 70.6264.0001  των προϋπολογισμών έτους 2018 και 

2019. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της Υπηρεσίας 

Η σύμβαση αφορά στην παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής και την προμήθεια 

ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Καισαριανής, η προμέτρηση των 

οποίων δεν καθίσταται δυνατή λόγω των διαφορετικών κατασκευαστριών εταιρειών. 

Άρθρο 2
ο
-Ισχύουσες Διατάξεις  

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 καθώς και 

σχετικών εγκυκλίων, αποφάσεων και διαταγμάτων. 

Άρθρο 3
ο
-Υπογραφή Σύμβασης, Χρονική Διάρκεια  

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι)  

θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται στους 

δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή αυτής. 

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει την 

σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε 

στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

Άρθρο 4
ο
-Συμβατικά στοιχεία σύμβασης:

 
 

Τα συμβατικά στοιχεία της σύμβασης είναι: 



1. Η διακήρυξη της δημοπρασίας. 

2. Η παρούσα μελέτη που περιλαμβάνει την Τεχνική Έκθεση, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη 

Συγγραφή Υποχρεώσεων). 

3. Το Έντυπο οικονομικής προσφοράς  

4. Το συμφωνητικό της Σύμβασης. 

Άρθρο 5
ο
-Κατάθεση Προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της σύμβασης ή για 

ομάδα/ες αυτής. 

Οι προσφέροντες που καταθέτουν προσφορά για τα ανταλλακτικά μιας ομάδας πρέπει 

υποχρεωτικά να καταθέσουν προσφορά και για την αντίστοιχη εργασία συντήρησης επισκευής της 

ομάδας αλλιώς θα απορρίπτονται. 

Για κάθε ομάδα, θα κατατεθεί οικονομική προσφορά που θα αναφέρει το προσφερόμενο ποσοστό 

έκπτωσης (%) επί του τρέχοντος ισχύοντος τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών και το προσφερόμενο 

ποσοστό έκπτωσης (%) επί της ωριαίας εργασιακής αποζημίωσης που προβλέπεται στην παρούσα. 

Δηλαδή το προσφερόμενο ανά ομάδα ποσοστό έκπτωσης δεν θα είναι απαραίτητα ενιαίο για κάθε 

ομάδα ανταλλακτικών και της αντίστοιχης ομάδας εργασιών. 

Ως μέση ωριαία αποζημίωση για πάσης φύσεως εργασίες επισκευών, συντήρησης ή τοποθέτησης 

ανταλλακτικών ορίζεται το ποσό των 50€/ώρα. Ως ωριαία αποζημίωση ορίζεται η πραγματική ώρα 

απασχόλησης του κάθε τεχνίτη για την εκτελούμενη εργασία. 

Κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (υπολογιζόμενης επί προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης ανά 

ομάδα/ομάδες της σύμβασης, που περιλαμβάνει το κόστος των ανταλλακτικών και της 

εργασίας). 

Άρθρο 6
ο
- Τεχνικά Στοιχεία Προσφορών  

Προς απόδειξη της Επαγγελματικής και Τεχνικής επάρκειας του κάθε διαγωνιζόμενου θα 

προσκομίζονται μαζί με την προσφορά του τα εξής: 

• Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού επιμελητηρίου 

ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

• Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείου επισκευής οχημάτων (η άδεια θα αφορά στον 

τύπο των οχημάτων του αντίστοιχου τμήματος για το οποίο υποβάλλουν προσφορά). Το 

συνεργείο θα πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκεται εντός του Νομού Αττικής. 

• Πιστοποιητικά καταλληλότητας εξοπλισμού και εξειδίκευσης προσωπικού. 

• Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 ή ISO 9001:2008 και CE, που έχουν εκδοθεί από επίσημα 

ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλόλητα των ανταλλακτικών, επαληθευόμενη με παραπομπές στις 

τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι να είναι σε 

θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα- καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών. Να 

προκύπτει η χώρα προέλευσης και ο οίκος κατασκευής τους. 

 



Άρθρο 7
ο
- Εκτέλεση της σύμβασης -Παράδοση ανταλλακτικών-Παραλαβή υλικών 

Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι παράδοσης 

των ανταλλακτικών, καθώς και των απαιτούμενων εργασιών να είναι μικροί.  

Εργασίες επισκευής: 

Ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την προσκόμιση του οχήματος 

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

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, με αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούμενης συντήρησης 

αυτού, καθώς και των απαιτούμενων ανταλλακτικών, εκτίμηση της απαιτούμενης δαπάνης καθώς 

και του χρόνου που απαιτείται για την εκάστοτε επισκευή που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε 

(5) εργάσιμες ημέρες. Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην υπηρεσία για έλεγχο από τον 

αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για την επισκευή ή συντήρηση. Κατόπιν της 

έγκρισης του Δελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης, επισκευάζεται το όχημα και συντάσσεται ΔΕΛΤΙΟ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της 

γενόμενης συντήρησης αυτού καθώς και των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν με την τελική 

δαπάνη.  

Το εν λόγω Δελτίο Επισκευής Οχήματος προσυπογράφει τόσο ο αρμόδιος υπάλληλος της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος όσο και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος. 

Ο ανάδοχος αν χρειαστεί, αναλαμβάνει χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου, τη μεταφορά 

(περισυλλογή) του οποιουδήποτε ακινητοποιημένου οχήματος από το σημείο που θα του 

υποδειχτεί μέχρι το συνεργείο του για επισκευή. 

Η επιτροπή παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη της το προσυπογραμμένο ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ και κατόπιν των απαιτούμενων ελέγχων προχωρά στη παραλαβή και συντάσσει 

αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής. 

Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών – εργασιών εξετάζονται και διαπιστώνονται 

οι κατ' αρχήν ιδιότητες και τυχόν γενόμενες φθορές, ζημιές κλπ. λόγω πλημμελούς επισκευής 

κάποιας βλάβης που υπέστησαν κατά τη μεταφορά αυτών ή στην κακή κατασκευή και ποιότητα. 

Για την απόρριψη ή αντικατάσταση παραδοτέων ισχύουν τα άρθρα 213 & 220 Ν.4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί 

και ο ανάδοχος. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλομένης σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία παραδόσεως παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του 

δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου μη δικαιωμένου καμίας αποζημιώσεως για την 

καθυστέρηση αυτή. 

Οι εργασίες που περιγράφονται στον πίνακα της μελέτης είναι ενδεικτικές και δεν αποκλείουν 

κάθε άλλη σχετική εργασία που τυχόν θα προέκυπτε και δεν αναφέρεται σε αυτούς, η οποία θα 

υπολογίζεται µε βάση το αντίστοιχο κόστος της εργατοώρας, σε συνεργασία µε την αρμόδια 

τριμελή Επιτροπή συντήρησης- επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων και 

υπερκατασκευών του Δήμου, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.∆. 2386/53 

και την Υ.Α. 3373/390/75 (ΦΕΚ 349/Β΄). 



Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της επιτροπής, εντός της υπό 

της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε 

βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο τρόπο. Για την κάλυψη των 

σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.  

Οι επισκευές θα εκτελούνται αν και όποτε προκύψει ανάγκη και επομένως ο Δήμος δε δεσμεύεται 

να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των εργασιών ή των ανταλλακτικών της εκτιμώμενης 

προϋπολογισθείσας αξίας κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

Ανταλλακτικά: 

Τα ανταλλακτικά εξαρτήματα θα είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής. Θα προέρχονται από 

αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και θα 

αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση πως συνοδεύονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης 

ποιότητας  ISO, CE κτλ.  

Ο χρόνος παράδοσης των κοινών ανταλλακτικών ορίζεται στις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την 

επόμενη της παραγγελίας και για αυτά τα οποία θα πρέπει να παραγγελθούν από το εξωτερικό το 

μέγιστο δεκαπέντε (15) ημερών εκτός ιδιαιτεροτήτων. Σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλομένης 

σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παραδόσεως παρατείνεται για τόσο 

χρόνο απαιτηθεί, χωρίς να προκύπτει κανένα δικαίωμα αποζημιώσεως από το Δήμο για την 

καθυστέρηση αυτή. 

Εάν σε κάποια περίπτωση χρησιμοποιηθεί  μη γνήσιο ανταλλακτικό, αλλά ανταλλακτικό του 

εμπορίου θα ενημερώνεται η αντίστοιχη διεύθυνση του Δήμου, η δε τιμή κόστους θα 

προσυμφωνείται και θα προεγκρίνεται. Ανταλλακτικά τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών απορρίπτονται.  

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών να στέλνει αυτά 

κατά την κρίση του για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, µε δαπάνη των 

προμηθευτών. 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των προμηθευόμενων ανταλλακτικών ορίζεται τουλάχιστον 

σε δώδεκα (12) μήνες από την παραλαβή τους εκτός κι αν προκύπτει διαφορετικός χρονικό 

διάστημα από τις τεχνικές προδιαγραφές του ανταλλακτικού. 

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά, εφόσον του 

ζητηθούν. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (π.χ. λόγω φθοράς τους) οφείλει να παρέχει 

όλα τα σχετικά στοιχεία αυτών (π.χ. κωδικούς αριθμούς ανταλλακτικών κ.λπ.) που σε περίπτωση 

έκτακτης βλάβης θα του ζητηθούν. 

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα παραγγέλνει τα ανταλλακτικά τα οποία χρειάζεται βάση των 

πραγματικών του αναγκών και στον πραγματικό χρόνο.  Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί 

απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει 

την τέλεια απόρριψη η την αντικατάσταση των υπό παραλαβή ανταλλακτικών. 

Γενικές υποχρεώσεις: 

Ο ανάδοχος κάθε ομάδας είναι υπεύθυνος για την καλή και ασφαλή λειτουργία των οχημάτων ή 



μηχανημάτων που επισκεύασε και υποχρεούται στην χωρίς χρέωση, άμεση επισκευή του οχήματος 

ή του μηχανικού μέρους που καταρχήν επισκευάστηκε και παρουσίασε ξανά την ίδια βλάβη ή τα 

ίδια προβλήματα πριν την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστική παραλαβή του οχήματος. 

Ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια παραμονής του/των οχήματος/ων στο συνεργείο του, ευθύνεται για 

οποιαδήποτε φθορά συμβεί σε αυτό (πλαίσιο, μηχανικό μέρος, υπερκατασκευή κ.λπ.) με 

υπαιτιότητα του ή από αμέλεια του και οφείλει να ενημερώνει γι’ αυτές γραπτώς την αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου. Το δε κόστος για την αποκατάστασή τους βαραίνει τον ίδιο. 

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 καταλληλόλητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, 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. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων . 

Άρθρο 8ο : Ανωτέρα βία  

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 

έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική 

επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : 

εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε 

περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιος, αιφνιδιαστική απεργία 

προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Στην 

περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει 

αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος 

για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.  

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.  

 



Άρθρο 9ο : Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες. 

Άρθρο 10ο : Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται κατά 100% επί της συμβατικής αξίας μετά την 

οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση 

τμηματικών παραδόσεων. 

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.  

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η 

αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 

σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.  

Άρθρο 11ο : Έξοδα δημοσίευσης, φόροι, τέλη, κρατήσεις  

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις βαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης της 

διακήρυξης καθώς επίσης και με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους και εισφορές υπέρ του 

δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν.  

Άρθρο 12ο : Επίλυση διαφορών  

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις και ειδικά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. 



«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 87.500,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 

CPV : 50110000 Υπηρεσίες επισκευής και 

συντήρησης μηχανοκίνητων 

οχημάτων και παρεπόμενου 

εξοπλισμού 

CPV:   34300000 Μέρη και εξαρτήματα για 

αυτοκίνητα οχήματα και τους 

κινητήρες τους, καθώς και 

συντήρηση- επισκευές 

υπερκατασκευών 

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     #70.564,52 ΕΥΡΩ 

ΦΠΑ 24%                              #16.935,48  ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ                               #87.500,00   ΕΥΡΩ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Διεύθυνση: Τέρμα Εθνικής Αντιστάσεως 

Ταχ. Κώδικας: 16122 

Πληροφορίες: κ. Κοντογιάννης Σ. 

Τηλέφωνο: 213 2010735 

Fax: 210 7292621 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΟΜΑΔΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

(Τιμή εργατοώρας 

50 €) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) 

Α 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 

13.709,68 € 4.032,25 € 17.741,94 € 

Β 

ΦΟΡΤΗΓΑ  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 

4.838,71 € 2.016,13€ 6.854,84 € 

Γ 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 

1.209,68 € 483,87€ 1.693,55€ 

Δ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

4.838,71 € 

 

2.016,13€ 6.854,84 € 

Ε 

ΔΙΚΥΚΛΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  

ΜΕΡΩΝ 

322,58 € 161,29€ 483,87 € 



ΣΤ 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 

24.193,55 € 6.209,68€ 30.403,23 € 

Ζ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1.482,46 € 630,00€ 2.112,46 € 

Η 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ 
1.370,00 € 

 

630,45€ 

 

2000,45 € 

Θ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2.419,35 €  2.419,35 

ΣΥΝΟΛΟ 54.384,72€ 16.170,80€ 70.564,52€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.               70.564,52 € 

Φ.Π.Α. 24%               16.935,48 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.               87.500 ,00 € 



 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΟΜΑ∆Α Α: Απορριµµατοφόρα     

α/α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Σ 

ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ

Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΚΗΙ 6994 FIAT IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

2 
ΚΗΙ 1789 DAIMLER CHRYSL ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

3 
ΚΗΙ 6002 DAIMLER CHRYSL ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

4 
ΚΗΙ 8374 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

5 
ΚΗΙ 1788 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

6 
ΚΗΙ 6001 

DAIMLER 
CHRYSLER ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

7 
ΚΗΙ 6995 FIAT IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

8 
ΚΗΗ 1713 IVECO SPA ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

9 
KHH 1714 IVECO SPA ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

10 
ΚΗΙ 6682 DAF ΝΤΑΛΙΚΑ ΝΤΑΛΙΚΑ 

11 
ΚΗΙ 6004 

DAIMLER 
CHRYSLER ΝΤΑΛΙΚΑ 

13.709,68 € 4.032,25 € 17.741,94 € 

 
      

 
ΟΜΑ∆Α Β: Φορτηγά     

α/α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Σ 

ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ

Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΚΗΥ 8424 SCANIA ΦΟΡΤΗΓΟ 

2 
ΚΗΥ 8423 VOLVO ΦΟΡΤΗΓΟ 

3 
ΚΗΙ 6620 DAF ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 

4 
ΚΗΙ 5872 FIAT IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 

5 
ΚΗΟ 2455 VOLVO ΦΟΡΤΗΓΟ 

4.838,71 € 2.016,13 € 6.854,84 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     



 
 
 
 

 
ΟΜΑ∆Α Γ: Ηµιφορτηγά 

α/α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Σ 

ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ

Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΚΗΟ 3049 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

2 
ΚΗΥ 8367 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

3 
ΚΗΥ 8366 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

4 
ΚΗΥ 8365 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

5 
ΚΗΟ 2317 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

6 
ΚΗΙ 6992 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

7 
ΚΗΙ 6991 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

8 
ΚΗΗ 1351 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

9 
ΚΗΗ 1305 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

10 
ΚΗΙ 5868 HYUNDAI 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ      
(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ) 

1.209,68 € 483,87 € 1.693,55 € 

 
      

 
ΟΜΑ∆Α ∆: Μηχανήµατα έργου     

α/α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Σ 

ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ

Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΚΗΟ 1121 MERCEDES ΚΑΛAΘΟΦΟΡΟ 

2 
ΜΕ 105936 NISSAN ΚΑΛAΘΟΦΟΡΟ 

3 
ME 63117 IVECO 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΚΑ∆ΩΝ 

4 
ΜΕ 81736 DAF 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΚΑ∆ΩΝ 

5 
ME 63118 CASE ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

6 
ΑΜ 53106 CUBOTA ΤΡΑΚΤΕΡ 

7 
ΜΕ 66555 IVECO ΣΑΡΩΘΡΟ 

8 
ΜΕ 112778 IVECO ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 

9 
ΜΕ 61906 MAZDA  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

10 
ΜΕ 112779 MAGIRUS ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

4.838,71 € 2.016,13 € 6.854,84 € 



 
      

 
ΟΜΑ∆Α Ε: ∆ίκυκλα     

α/α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ

Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
YHO 74 PIAGGIO/VESPA  Βέσπα 

2 
YHO 78 PIAGGIO/VESPA  Βέσπα 

3 
YHO 79 PIAGGIO/VESPA  Βέσπα 

4 
YO 7125 HONDA /L-50 ∆ίκυκλο 

5 
BNN 698 HONDA /JC51 ∆ίκυκλο 

322,58 € 161,29 € 483,87 € 

 
      

 
ΟΜΑ∆Α ΣΤ: Υπερκατασκευές     

α/
α 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Σ 
ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ

Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΌΛΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 24.193,55 € 6.209,68 € 30.403,23 € 

   
    

 
ΟΜΑ∆Α Ζ: Φανοποιία     

α/
α 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Σ 
ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ

Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

  ΌΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1.482,46 € 630,00 € 2.112,46 € 

 
      

 
ΟΜΑ∆Α Η: Επισκευή Οργάνων µέτρησης ελέγχου-Ψηφιακός Ταχογράφος  

α/
α 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Σ 
ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ

ΚΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

  ΌΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  1.370,00 € 630,45 € 2.000,45 € 

 
      

 
      



 
ΟΜΑ∆Α Θ: Μπαταρίες κλειστού τύπου    

α/
α 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Σ 
ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ

ΚΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

  ΌΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  2.419,35 €   2.419,35 € 

 


