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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Χανιά,
25 / 07 / 2017
Αρ. Πρωτ. 41359

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ »
Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
1.
Του Ν. 4412/08-08-2016 (Φ.Ε.Κ. Α 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2.
Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006, όπως ισχύουν.
3.
Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.»
4.
Του 1ου άρθρου, παράγραφος Ζ: προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/09.05.2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
5. Την υπ’ αριθ..245/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η πίστωση
(απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση της εργασίας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του
διαγωνισμού
6. Την υπ’ αρ.πρωτ.21169/26-4-2017 διακήρυξη του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την
ανάθεση “εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων
του Δήμου Χανίων” με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.
7. Την υπ’ αριθμό την υπ’ αριθ..316/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίθηκε η ματαίωση του άνω διαγωνισμού και αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξή του χωρίς αλλαγή
όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.
8. Την υπ’ αριθμό την υπ’ αριθ..489/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
τροποποιήθηκε η 316/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και επαναπροκηρύχθηκε η εργασία
με αλλαγή στους όρους της διακήρυξης.
9. Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης
10. Την υπ’ αριθμό 100/27-03-2017 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
11. Τις ανάγκες του Δήμου που επιβάλλουν την προμήθεια.
Ακριβές Αντίγραφο
Ψηφιακά Υπογεγραμμένο από
Κουτσουράκη Γεωργία
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ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την επαναπροκήρυξη του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών για τη
συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου
Χανίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. Για κάθε ομάδα θα κατατεθεί ποσοστό
έκπτωσης (%) στην συνολική τιμή που έχει προϋπολογιστεί ανά ομάδα εργασιών. Το ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης θα αφορά και την ωριαία αποζημίωση των εργασιών επί του ποσού που έχει
προϋπολογισθεί. Μειοδότης θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου της κάθε κατηγορίας εργασιών.
Άρθρο 1- Aναθέτουσα Αρχή - Περιγραφή εργασιών – Προϋπολογισμός
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Οδός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ
Ταχ.Κωδ.: 73135
Τηλ. 28213 41760
fax:28213 41750
E-mail: dimos@chania.gr, g-promitheies@chania.gr
Κωδικός NUTS: GR 434
Ιστοσελίδα:www.chania.gr
Αφορά στην ανάθεση εργασιών και τοποθέτηση ανταλλακτικών από εξωτερικά συνεργεία για
εργασίες συντήρησης και επισκευής σε περιπτώσεις που το συνεργείο του Δήμου δεν μπορεί να
διεκπεραιώνει.
Η συνολική δαπάνη για το σύνολο των εργασιών έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 59.919,15€
πλέον ΦΠΑ 24% 14.380,65€ σύνολο 74.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2017 και του 2018 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους
πόρους. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει και τα ανταλλακτικά υλικά–
αναλώσιμα που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος σε κάθε επισκευή οχήματος, μηχανήματος έργου ή
μηχανικού μέρους τους.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Καθαρή Αξία Ποσό με ΦΠΑ

Ε01. Εργασίες Φανοποιείου – βαφείου

8064,52

10.000,00 €

Ε02. Εργασίες επισκευής κινητήρα – ρεκτιφιέ

2016,13

2.500,00 €

806,45

1.000,00 €

1048,39

1.300,00 €

24274,19

30.100,00 €

Ε06. Εργασίες επισκευής ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών

5403,23

6.700,00 €

Ε07. Εργασίες ρύθμισης επισκευή αντλιών / μπεκ

2419,35

3.000,00 €

Ε08. Εργασίες επισκευής δικύκλων

967,74

1.200,00 €

Ε09. Εργασίες επισκευής αναρτήσεων

1612,9

2.000,00 €

Ε10. Λοιπές εργασίες επισκευής πλαισίων οχημάτων / σερβις οχημάτων

7661,29

9.500,00 €

Ε11. Εργασίες βουλκανιζατερ

3629,03

4.500,00 €

Ε12. Εργασίες επισκευής ταχογράφων

2016,13

2.500,00 €

59919,35

74.300,00 €

Ε03. Εργασίες επισκευής ταπετσαρίας
Ε04. Εργασίες επισκευής συστήματος εξάτμισης
Ε05. Εργασίες επισκευής υπερκατασκευών / μηχανουργείου

Σύνολο
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Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες
κατηγορίες των προς ανάθεση εργασιών όπως ορίζονται ανωτέρω. Οι προσφορές, με ποινή
αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλη την ποσότητα κάθε κατηγορίας συμμετοχής. Δεν θα
λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων της κατηγορίας.
Άρθρο 2-τεύχη δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι:
α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της (υπόδειγμα εγγυητικής καλής εκτέλεσης, ΤΕΥΔ)
β) Η μελέτη με τα παραρτήματά της
Άρθρο 3-Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ
73135, στις 10 /08/ 2017 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 πμ έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης
επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Άρθρο 4-Κατάθεση προσφορών
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται στο πρωτόκολλο ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά (Οδός
Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά) ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα
έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Οι
εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής και
παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας που
καθορίζεται από τη διακήρυξη.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα
και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο .
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, ο αντιπρόσωπος θα
πρέπει να φέρει μαζί του συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη
για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 5- Γλώσσα διενέργειας διαγωνισμού
1. Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική, ορίζεται η ελληνική.
2. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Τεχνικοί όροι, οι οποίοι δεν μπορούν
να αποδοθούν στην ελληνική, είναι δυνατόν να αναγράφονται στην αγγλική γλώσσα. Τυχόν ISO,
εγχειρίδια ή άλλο έντυπο πληροφοριακό υλικό (διαφημιστικά φυλλάδια, τεχνικά φυλλάδια),που συνοδεύουν το φάκελο υποψηφιότητας, εφόσον είναι στην αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να μεταφρασθούν.
3. Προσφορές, έγγραφα ή δικαιολογητικά που είναι συνταγμένα σε ξένη γλώσσα (εκτός τυχόν
τεχνικών φυλλαδίων/εγχειρίδια ή/και διαφημιστικών φυλλαδίων) γίνονται δεκτά εφόσον:
α) Φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) όπου απαιτείται.
β) Συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα που γίνεται είτε από την
μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από την πρεσβεία ή το προξενείο της
χώρας προέλευση του εγγράφου στην Ελλάδα, είτε από δικηγόρο κατά τα άρθρα 454 Κώδικα
Πολίτικης Δικονομίας και 53 Κώδικα περί δικηγόρων.
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4. Οι τυχόν δε ενστάσεις θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση τα έγγραφα, πλην τυχόν εγχειριδίων, που δεν θα είναι μεταφρασμένα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την
αξιολόγηση της προσφοράς.
5. Γλώσσα εργασίας της σύμβασης ορίζεται η ελληνική και όλα τα έγγραφα των φορέων προμή θειας θα συντάσσονται στην ελληνική.
Επίσης, κάθε αλληλογραφία του αναδόχου με τον φορέα προμήθειας θα γίνεται στη ελληνική
γλώσσα.
6.Οι έγγραφες συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση
της προμήθειας, των ενδιαφερομένων, των προσφερόντων και του προμηθευτή διεξάγονται στην
ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται η υποχρέωση όλων των ανωτέρω να διευκολύνουν την επικοινωνία των τυχόν αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό, με την
παρουσία διερμηνέων με δική τους ευθύνη και δαπάνη.
Άρθρο 6- Συμμετοχή στο διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν
α. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν το εμπορικό
επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισμού και
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε στην
Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης,
καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την
Ε.Ε.
β. Οι νόμιμοι, ειδικά εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών
προσώπων όπου στα φυσικά πρόσωπα η ειδική εξουσιοδότηση θα προκύπτει είτε με θεωρημένη
εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής είτε με ειδικό πληρεξούσιο.
γ. Συνεταιρισμοί.
δ. Ενώσεις προμηθευτών (ή κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι ενώσεις προμηθευτών (ή Κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στο διαγωνισμό, υπό την επιπλέον των άνω προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους
αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού το ποσοστό συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή στο
κοινό σχήμα, καθώς και το ειδικό μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου με το οποίο θα
ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης.
Οι ενώσεις προμηθευτών που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Οι ενώσεις προμηθευτών σε περίπτωση
που επιλεγούν ως Ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της σύμβασης, να
προσκομίσουν συμβολαιογραφική πράξη σύστασης Κοινοπραξίας, υπογεγραμμένη από τους
νόμιμους εκπροσώπους των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων ή/και φυσικών προσώπων όπου
ρητά και κατ’ ελάχιστον θα διατυπώνονται:
α) ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου προς την Αναθέτουσα Αρχή για οποιαδήποτε υποχρέωση της Κοινοπραξίας σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια,
β) η έδρα της Κοινοπραξίας, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ή/και τα φυσικά πρόσωπα
που κοινοπρακτούν και ο κοινός εκπρόσωπος αυτών,
γ) τα ποσοστά συμμετοχής καθεμιάς από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ή/και φυσικών προσώπων στην Κοινοπραξία και το ειδικότερο μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου που θα εκτελέσει έκαστη εξ΄αυτών.
Άρθρο 7- Λόγοι αποκλεισμού
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Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο 73
Ν.4412/2016):
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 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
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
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό μπορεί να αποδειχθεί με τα κατάλληλα μέσα ή έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.
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(άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/2016). Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, 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.
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3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2.
Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73
ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται η
παράγραφος 2.
4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό),
οικονομικός
φορέας
σε
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 [περιβαλλοντικές
κοινωνικοασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση δημόσιας σύμβασης],(άρθρο
73παρ.4.Ν.4412/2016)
β) εάν ο οικονομικός φορέας 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,(άρθρο 73 παρ.4 Ν.4412/2016)
Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παρ. 4, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει
αποδείξει 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, στην
περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β' της παρ. 4. (άρθρο 73 παρ.5 Ν.4412/2016)
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φoρείς με στόχο τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού, (άρθρο 73 παρ.4 Ν.4412/2016)
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,(άρθρο 73 παρ.4 Ν.4412/2016)
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, (άρθρο
73.παρ.4.Ν.4412/2016)
στ) εάν ο οικονομικός φορέας 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, (άρθρο 73 παρ.4 Ν.4412/2016)
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας 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 79, (άρθρο 73 παρ.4
Ν.4412/2016)
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η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν 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 (άρθρο 73 παρ.4 Ν.4412/2016)
θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
(άρθρο 73 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 83 του άρθρου 22 του Ν.
4441/16)
Άρθρο 8- Σύνταξη προσφορών
Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο)
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή, έως την
ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:
α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού. Το
ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί υπεύθυνη δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη
ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε κάποια από τις καταστάσεις των άρθρων 73, παρ. 1,2,3
και 4 (εδ. α,β,θ) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.
Οι υποψήφιοι θα το βρουν σε επεξεργάσιμη μορφή doc ως παράρτημα της παρούσας.

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να
υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.

Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης πρέπει να συμπληρωθεί και
να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ.

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε
υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους
του/των υπεργολάβου/ων.

β) Σε περίπτωση νομικού προσώπου είναι απαραίτητο να υποβληθούν με τη προσφορά και τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης:

Οι συνεταιρισμοί οφείλουν να καταθέσουν
τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένων.

αντίγραφο

του

καταστατικού,

όπως


Οι Ο.Ε, Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν
τροποποιήσεων του μέχρι σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων που φέρουν την σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η.

Οι Ι.Κ.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν
τροποποιήσεων του μέχρι σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων που φέρουν την σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η.

Οι Ε.Π.Ε.
οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν
τροποποιήσεων του μέχρι σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων που φέρουν την σφραγίδα του
Γ.Ε.Μ.Η., μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε)..

Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του ισχύοντος σήμερα εναρμονισμένου σε
ενιαίο κείμενο μετά την τελευταία τροποποίηση καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια
διοικητική αρχή (Γ.Ε.Μ.Η.), μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στα οποία έχουν
δημοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το ΦΕΚ (τ.
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Α.Ε και Ε.Π.Ε) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρακτικό
Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής και εκπροσώπησης στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας αρκεί η προσκόμιση
ανακοίνωσης της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την υποβολή προς καταχώριση των
σχετικών στοιχείων στο Ειρηνοδικείο ή Γ.Ε.Μ.Η., μαζί με τα στοιχεία αυτά.
Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει επίσης να υποβληθεί και πρόσφατη
(τελευταίου τριμήνου) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής αρχής (Γ.Ε.ΜΗ.), για
Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.,Ε.Π.Ε. και Α.Ε. ή δικαστικής αρχής (ειρηνοδικείο), για συνεταιρισμούς, από την
οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο για Ο.Ε,
Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. και συνεταιρισμούς και τα όργανα διοίκησης για Α.Ε.. Σε περίπτωση που
η βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ. καλύπτει μέρος του χρόνου ζωής του νομικού προσώπου, να
προσκομιστεί και η βεβαίωση της πρώην αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής αρχής ή
δικαστικής αρχής για τον υπόλοιπο χρόνο.

Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να
υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση.
Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει
προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την
αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,
να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της
ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό
της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών
όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δήμο. Εάν ο Δήμος αποφασίσει ότι τα
εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν
να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια
του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή
που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή
μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε
ισχύει.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της
υπογραφής τους πρέπει όμως να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.).
Το ΤΕΥΔ καθώς και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται:

Στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.

Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ιδωτικών Κεφαλαιουχικών
Εταιρειών (ΙΚΕ), και προσωπικών εταιρειών ( ΟΕ και ΕΕ) από τους διαχειριστές
 Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) οι υπεύθυνες δηλώσεις από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο ενώ το ΤΕΥΔ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και από όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου (υπογράφουν το ίδιο ΤΕΥΔ)
γ. Τα δικαιολογητικά που είναι συνταγμένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση από τον δικηγορικό σύλλογο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο)
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Οποιοδήποτε δικαιολογητικό απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά
συνημμένα τεύχη της διακήρυξης.
Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο)
Θα πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που
επισυνάπτεται.
Η τιμή δίνεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, για κάθε ομάδα προσφοράς.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση των ειδών στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες
Άρθρο 9 - Υποβολή προσφορών
Η κατάθεση προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των γενικών,
ειδικών όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς, περί
διάρκειας ισχύος της προσφοράς 120 ημερών και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την
ολοκλήρωση της προμήθειας.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα με ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά
σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία
γράμματα:
α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
β) ο πλήρης τίτλος του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
γ) ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισμού
δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα
Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των
μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.
Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται με ποινή αποκλεισμού :
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που περιλαμβάνει
τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής που περιγράφονται στο άρθρο 8Α.
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνει
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 8Β.
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει
την οικονομική προσφορά του υποψήφιου όπως περιγράφεται στο άρθρο 8Γ.
Θα πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που
επισυνάπτεται.
Απ' έξω οι φάκελοι θα γράφουν ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ίδια στοιχεία με εκείνα του
φακέλου προσφοράς.
Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία μπορεί να είναι απλά φωτοαντίγραφα.
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Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη
της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση
υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες
υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση”.
Συνεπώς γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις
υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α, παραγρ. 2, άρθρου 11 του κώδικα διοικητικής διαδικασίας ή των
ακριβών αντιγράφων τους.
Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα
έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση.
Επίσης γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα
έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
Περαιτέρω, με τις ανωτέρω διατάξεις, καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενων
από την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια των
στοιχείων.
Ωστόσο, ο Δήμος Χανίων οφείλει να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, ανά τρίμηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον
πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί. Και τούτο επειδή η υποβολή
απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο μιας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων
φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο
επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η
διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

Άρθρο 10- Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, το
οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού και η
προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Προσφορές που δεν είναι
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο προσφέρων δεν έχει
δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι
σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε
δικαίωμα για κατακύρωση.

Άρθρο 11- Εγγυήσεις
1. 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 καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης 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.Σ.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.
3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες
της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
4. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
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5.Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία,
πρέπει να είναι συνταγμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Α της παρούσας
6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Άρθρο 12 - Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή
της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Χανίων μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
από την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της
διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται
από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Η απόφαση
αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης
με δική τους φροντίδα.
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή,
μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την οικονομική
Επιτροπή.
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους
πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
3. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού, από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του
οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στο αρμόδιο
όργανο του Δήμου.
4. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

Άρθρο 13- Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Ανάδοχος της
προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα
εργασιών και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και της μελέτης.
Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.
1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και
των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της
Επιτροπής διαγωνισμού.
2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία
των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από
αυτούς (παρ.1 αρ.100 Ν 4412/16).
3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από
την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική
προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.
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Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την
αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται οι
σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές και
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
4. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση,
επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής
στους προσφέροντες (παρ.4 αρ.100 Ν 4412/16). .
5. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.
4412/2016.
Άρθρο 14 - Δικαιολογητικά κατακύρωσης- Αποδεικτικά Μέσα
Μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει
εντός ορισμένης προθεσμίας, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που όλων των δικαιολογητικών του
άρθρου13: Λόγοι αποκλεισμού της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με τους λόγους αποκλεισμού του
άρθρου 13.1. της παρούσας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε), τους διαχειριστές,
-στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/2016)
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο σε
αυτούς προσωπικό (κύριους και επικουρικούς).
γ) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) από
τα οποία να προκύπτουν ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του
που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση(άρθρο 73
παρ.2 Ν.4412/2016). Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η
διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ
τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις τις φορολογικές του υποχρεώσεις (φορολογική
ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.

ε) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13: Λόγοι αποκλεισμού παράγραφος 4 της
παρούσας (παραγρ. 4 του άρθρ.73 του Ν 4412/2016 )
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στ) Ειδικά για το εδάφιο β) παργρ 4 άρθρ 13 της παρούσας: Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
ζ) Βεβαίωση / πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου που τηρούνται στην
Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό
καθώς και το ειδικό επάγγελμά του, ως απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας (παρ.2 άρθρ. 75 Ν. 4412/2016)

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εμπρόθεσμα στην Επιτροπή διαγωνισμού.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.(παρ.6 αρ.103 Ν.4412/16).
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και η
σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας.
Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος
των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.
Άρθρο 15 - Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς την
Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:
α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής μέχρι και 50% ή για
μεγαλύτερη ποσότητα κατά 30%. Το ποσοστό αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της
προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (παρ.1 αρ.104
Ν.4412/16).
β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών.
γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.
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Άρθρο 16 - Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο Δήμος δεν την
κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες(παρ.3 αρ.105 Ν 4412/16).
Ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσκομίσει επικαιροποιημένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών που έχουν λήξει.
Στη συνέχεια ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Άρθρο 17 – Παράδοση – Παραλαβή
Η παραλαβή των υπηρεσιών, η διαδικασία παραλαβής αυτών γίνεται σύμφωνα με όσα
καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 200-205 και 216-220 του Ν. 4412/2016.
Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών τους ξεκινά από την υπογραφή των συμβάσεων και διαρκεί
για ένα (1) έτος. Οι συμβάσεις λύονται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου των
συμβάσεων (Ενδεικτικός προϋπολογισμός), ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα του
ενός (1) έτους από την υπογραφή τους. Οι προσφορές που έχουν καταθέσει οι προμηθευτές τους
δεσμεύουν καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης και δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Για όσα
«τμήματα υπηρεσιών» υπάρχει είδη σύμβαση με κάποιο ανάδοχο, η νέα σύμβαση θα υπογραφεί
μετά την λήξη αυτής.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής
διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο από φαινόμενο
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, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 132. (άρθρο 216 παρ.1 του Ν.4412/2016)
Το γραφείο κίνησης θα εκδίδει «Δελτίο – εντολή επιθεώρησης και επισκευής οχήματος» το οποίο
θα είναι σύμφωνο με την ΥΑ 3373/390/20.3.75. Στο δελτίο αυτό θα λαμβάνεται υπόψιν έκθεση
διάγνωσης της βλάβης με την αρχική κοστολόγηση των εργασιών από τον ανάδοχο. Η Επιτροπή
Τεχνικών της ΥΑ 3373/390/20.3.75 θα παραλαμβάνει το ανωτέρω Δελτίο θα αποφασίζει την
ανάθεση και θα παρακολουθεί την επισκευή μέχρι την τιμολόγησή της, διαδικασία που επίσης
περιγράφεται και στην παράγραφο Γ9 “Ανάδειξη Μειοδότη” της μελέτης
Η παραλαβή των διαφόρων εργασιών που απαιτούνται για την Επισκευή-Συντήρηση των
Οχημάτων-Μηχανημάτων-Δικύκλων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β “Πίνακας οχημάτων”
της Μελέτης, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής στο συνεργείο / αμαξοστάσιο του
∆ήμου Χανίων στην περιοχή «ΣΟΔΥ - Χανίων», παραδοτέα με έξοδα του αναδόχου,
επισκευασμένα, έτοιμα προς λειτουργία και ελεύθερα από κάθε βάρος
Επομένως, οι προϋπολογισμένες επισκευές που πραγματοποιεί ο ανάδοχος, θα ελέγχονται και θα
εγκρίνονται από το συνεργείο και από την επιτροπή Τεχνικών της ΥΑ 3373/390/20.3.75,
λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών της μελέτης, κάθε φορά πριν την
πιστοποίηση, την τιμολόγηση και την παραλαβή τους.
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Άρθρο 18-Πληρωμή - Κρατήσεις
1. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης, τα έξοδα μεταφοράς, παράδοσης, και όλες οι
νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
2. Η συμβατική αξία των εργασιών θα πληρώνεται στον ανάδοχο μετά την βεβαίωση καλής
εκτέλεσης, την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και όλων των από το νόμο
απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κωλύματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον
επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή
τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή
(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ.1 παρ.Ζ,5 υποπαρ.Ζ.5 του Ν.4152/2013 (Άρθρο 4
οδηγίας 2011/7 της ΕΕ), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση
από τον συμβασιούχο
Άρθρο 19-Επανάληψη Διαγωνισμού-Νομικό πλαίσιο
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να ματαιώσει
τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι΄ αυτόν
ή να αποφασίσει:
- την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή
- την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση,
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. (άρθρο 106 παρ.5 Ν.4412/2016)
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρμογή
διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν.

οι σχετικές

Άρθρο 20 - Δημοσίευση - Πληροφορίες
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Επίσης η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www.chania.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις
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)
Επίσης η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο όπως
προβλέπεται στην περίπτωση 68 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 ύστερα από την τροποποίησή
του με το άρθρο 18 του Ν. 4469/2017.
Η παρούσα Διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα τεύχη της, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής
διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή το Δήμο Χανίων (οδός Κυδωνίας, Αρ. 29, Τ.Κ.
73135, Πληροφορίες Γρ. Προμηθειών τηλ. 2821341760) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες ή
από το site του Δήμου Χανίων www.chania.gr.
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Ονομασία Τράπεζας ………………………
Κατάστημα …………………………
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)
Ημερομηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….
Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμόν …………………….. για
ΕΥΡΩ…………………………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ......……………….. στο οποίο και μόνο
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας …………………………………………………,
οδός…………………..……………., αριθμός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση
Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των
όρων της με αριθμό ……………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια ειδών του
πακέτου ……………………. (αριθμός διακήρυξης ……../…….) προς κάλυψη αναγκών του Δήμου
Χανίων και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …………………….
ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη
της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που
έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6318]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29/ ΧΑΝΙΑ/73100]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ]
- Τηλέφωνο: [2821341760-1]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [g-promitheies@chania.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.chania.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – CPV 50000000-5 ]

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ ]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού [……]
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρηση3;

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους4;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:

Απάντηση:
[ ] Ναι

[ ] Όχι

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
α) [……]

β) [……]
γ) [……]
Απάντηση:
[ ]

18/101

17PROC001751475 2017-07-25

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση,
τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 5
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να
ανταποκριθεί
στα
κριτήρια
επιλογής
που
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα
από τους οικονομικούς φορείς.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7·
δωροδοκία8,9·
απάτη10·
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 11·
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 12·
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 13.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου14 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται
ανωτέρω
(σημεία
1-6),
ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;

[

] Ναι

[

] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]15
Εάν ναι, αναφέρετε16:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)18;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν19:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]17
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [ ] Ναι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης20, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως
διαπιστώθηκε
η
αθέτηση
των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;21

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[ ] Όχι

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι
-[ ] Ναι [ ] Όχι

γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι
-[ ] Ναι
[ ] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [ ] Ναι [ ] Όχι

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 22
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του
περιβαλλοντικού,
κοινωνικού
και
εργατικού δικαίου23;

Βρίσκεται
ο
οικονομικός
φορέας
σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις24 :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις25
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα26;
Εάν ναι, να αναφερθούν
πληροφορίες:

Έχει

λεπτομερείς

συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
[

] Ναι

[

] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[ ] Ναι
[ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[ ] Ναι
[ ] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[ ] Ναι
[ ] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[ ] Ναι
[ ] Όχι
[…...........]
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Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων27, λόγω της

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[ ] Ναι [ ] Όχι

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

[ ] Ναι

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια29 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;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει
ότι:
α) δεν 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,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται
να
του
αποφέρουν
αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να
παράσχει
εξ
αμελείας
παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[ ] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι
[ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[ ] Ναι [ ] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας
μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων
επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση
[ ] Ναι

[ ] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα

Απάντηση

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε
αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι
ο εξής 30:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες
για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απάντηση:

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίες31, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

6)
Οι
ακόλουθοι
τίτλοι
σπουδών
και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

[……]

α)[......................................……]

β) [……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται 32, εκτός εάν
:
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας
με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν 33.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής
ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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1
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
2Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
4Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
5 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
6Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
7Όπως 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).
8Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
9Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 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). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
10Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
11Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
12Όπως ορίζεται 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) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
13Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
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14Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
15Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
16Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
17Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
19Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
20Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
21Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
22Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
23Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
24. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
25Άρθρο 73 παρ. 5.
26Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
27Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
28Πρβλ άρθρο 48.
29 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
30 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
31Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
32Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
33Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά
πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την ανάθεση εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων και
μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων

Αντικείμενο
Η παρούσα Τεχνική περιγραφή συντάσσεται προκειμένου ο ∆ήμος Χανίων να προβεί στην
ανάθεση εργασιών και τοποθέτηση ανταλλακτικών από εξωτερικά συνεργεία για εργασίες
συντήρησης και επισκευής σε περιπτώσεις που το συνεργείο του Δήμου δεν μπορεί να
διεκπεραιώνει.
∆ιευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση
ποσότητας υπηρεσιών, επειδή η προσμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της
σύμβασης, (λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων βλαβών του κάθε οχήματος ξεχωριστά). Για το
λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των
επιμέρους ανταλλακτικών-υλικών & εργασιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου
κάθε ομάδας εργασιών και το γενικό σύνολο. Η παρούσα μελέτη λοιπόν καλύπτει τις ανάγκες του Δ
Χανίων μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της μελέτης ή για ένα χρόνο από την υπογραφή
της σύμβασης.
Η δαπάνη για την προμήθεια υλικών και ανάθεση εργασιών προϋπολογίζεται στο ποσό των
74.300,00 € με το ΦΠΑ και καλύπτεται από ίδιους πόρους των οικονομικών ετών 2017, 2018
Στο παράρτημα Β παρατίθενται τα οχήματα του Δήμου ανά «Ομάδα Οχημάτων» και «Είδος
οχήματος » αναφέρονται η μάρκα πλαισίου, η πρώτη άδεια κυκλοφορίας καθώς και οι αριθμοί
πλαισίου και κινητήρα.
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Τεχνική περιγραφή
Αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών, είναι η επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του ∆ήμου
Χανίων, καθώς και των μηχανικών μερών τους από εξειδικευμένα συνεργεία.
Εκτός από τη μεγάλη ποικιλία τύπων οχημάτων, ο ∆ήμος Χανίων διαθέτει έναν πολύ μεγάλο στόλο
μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου που φαίνεται στο , ενώ περιλαμβάνει οχήματα με
υπερκατασκευές από πληθώρα κατασκευαστών όπως φαίνεται στο Παράρτημα Γ .
Οι ανάγκες που πρόκειται να καλύψει ο ∆ήμος Χανίων αναθέτοντας αυτές τις υπηρεσίες, είναι
ανάγκες σε εξειδικευμένες εργασίες συγκεκριμένων μηχανικών μερών οχημάτων και μηχανημάτων
του, που αιτιολογημένα κάθε φορά δεν μπορούν να αποκατασταθούν από το συνεργείο του ∆ήμου.
Πρόκειται αφ ενός για πολύ εξειδικευμένες εργασίες σε μηχανήματα έργου (φορτωτές, σκαπτικά
μηχανήματα, κλπ) και αφ’ εταίρου για εργασίες που εκτελούν εξειδικευμένα εργαστήρια που δεν
διαθέτει ο ∆ήμος (διάγνωσης βλαβών, κυκλώματος καυσίμου, αναρτήσεων κλπ).
Αυτές οι εργασίες δε μπορούν να αποκατασταθούν από το προσωπικό του ∆ήμου, επειδή λείπει
προς το παρόν η τεχνογνωσία αλλά και η δυνατότητα ανάπτυξης εξειδικευμένων αυτόνομων
εργαστηρίων – συνεργείων. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια η αύξηση της συχνότητας των βλαβών
λόγω της γήρανσης του στόλου των οχημάτων, η μεγάλη ποικιλία τύπων και χρήσεων αυτών των
οχημάτων, κάνουν απαραίτητη τη βοήθεια από εξωτερικούς συνεργάτες (συνεργεία).
Οι εργασίες που θα ανατεθούν, αφορούν τη συντήρηση & επισκευή όλων των μεταφορικών μέσων
του ∆ήμου Χανίων που Περιγράφονται στο και αφορούν επισκευές που θα απαιτηθούν σε όλη τη
διάρκεια της σύμβασης, προγραμματισμένες και απρόβλεπτες.
Οι εργασίες επισκευής έχουν ομαδοποιηθεί σε ομοειδείς «τμήματα υπηρεσιών», που θα
εκτελούνται κάθε φορά όταν υπάρχει ανάγκη.
Η παραλαβή των διαφόρων εργασιών που απαιτούνται για την Επισκευή-Συντήρηση των
Οχημάτων-Μηχανημάτων-Δικύκλων που αναφέρονται στο , «», θα γίνεται από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής στο συνεργείο / αμαξοστάσιο του ∆ήμου Χανίων στην περιοχή «ΣΟΔΥ Χανίων», παραδοτέα με έξοδα του αναδόχου, επισκευασμένα, έτοιμα προς λειτουργία και ελεύθερα
από κάθε βάρος
Οι συμβάσεις που θα προκύψουν για τα συγκεκριμένα «τμήματα υπηρεσιών» μπορεί να είναι
περισσότερες από μία, αφού δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των ενδιαφερόμενων συνεργείων σε
ένα ή περισσότερα τμήματα.

Συγγραφή υποχρεώσεων
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις:
 Ν-4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
 Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροποποιητική της 4993/745/24-4-75 «Περί
καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αφοράς ανταλλακτικών & προμήθειας
καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του ∆ημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει
Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π. το άρθρο Ι του Ν.∆/τος 2396/53»
 Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα ∆ήμων & Κοινοτήτων»

Προϋπολογισμός δαπάνης για εργασίες
Η δαπάνη για την ανάθεση εργασιών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου προϋπολογίζεται στο ποσό των 74.300,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Η προμήθεια θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς, και θα καλύπτεται από ίδιους πόρους των
οικονομικών ετών 2017, 2018
ΚΑ
Περιγραφή
Ποσό
10-6263.001
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
1.500,00 €
20-6263.001
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Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού
700,00 €
20-6263.002
Eπισκευή ελαστικών απορ/ρων
2.500,00 €
20-6263.007
Επισκευή και βεβαίωσης καλής λειτουργ.ταχογράφων
1.500,00 €
20-6263.011
ΣΥΝΤΗΡ-ΕΠΙΣΚ.ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ.ΚΛΠ
24.000,00 €
20-6263.012
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
5.000,00 €
20-6263.014
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
700,00 €
20-6263.022
Συντήρηση και επισκευή πλαισίων οχημάτων
14.400,00 €
30-6263.001
Επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων
2.000,00 €
30-6263.005
Επισκευή και βεβαίωσης καλής λειτουργ.ταχογράφων
500,00 €
30-6263.020
Συντήρηση και επισκευή λοιπών οχημάτων
20.000,00 €
35-6263.001
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
1.000,00 €
35-6263.002
Επισκευή και βεβαίωσης καλής λειτουργ.ταχογράφων
500,00 €
Σύνολο
74.300,00 €

Το ποσό των 74.300,00 € συνυπολογιζόμενου του ΦΠΑ κατανέμεται στα διάφορα «τμήματα
υπηρεσιών» σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ποσό
Ε01. Εργασίες Φανοποιείου – βαφείου
10.000,00 €
Ε02. Εργασίες επισκευής κινητήρα – ρεκτιφιέ
2.500,00 €
Ε03. Εργασίες επισκευής ταπετσαρίας
1.000,00 €
Ε04. Εργασίες επισκευής συστήματος εξάτμισης
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1.300,00 €
Ε05. Εργασίες επισκευής υπερκατασκευών / μηχανουργείου
30.100,00 €
Ε06. Εργασίες επισκευής ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών
6.700,00 €
Ε07. Εργασίες ρύθμισης επισκευή αντλιών / μπεκ
3.000,00 €
Ε08. Εργασίες επισκευής δικύκλων
1.200,00 €
Ε09. Εργασίες επισκευής αναρτήσεων
2.000,00 €
Ε10. Λοιπές εργασίες επισκευής πλαισίων οχημάτων / σερβις οχημάτων
9.500,00 €
Ε11. Εργασίες βουλκανιζατερ
4.500,00 €
Ε12. Εργασίες επισκευής ταχογράφων
2.500,00 €
Σύνολο Αποτέλεσμα
74.300,00 €

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει και τα ανταλλακτικά υλικά– αναλώσιμα
που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος σε κάθε επισκευή οχήματος, μηχανήματος έργου ή μηχανικού
μέρους τους.

Υποχρεώσεις αναδόχου
Με υπεύθυνη δήλωση του ο ανάδοχος θα δηλώνει ότι υποχρεούται:
α) Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς και τις
συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με τις εργασίες που
αναλαμβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση τους.
β) Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για
οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του
εργασιών, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα του ∆ήμου από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως
αιτία.
γ) Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις,
περί υγείας και ασφάλειας εργαζομένων για όλο το απασχολούμενο προσωπικό στις ανατιθέμενες
εργασίες.
δ) Σε περίπτωση οχημάτων ή μηχανημάτων τα οποία είναι ακινητοποιημένα από βλάβη στις
εγκαταστάσεις του ∆ήμου ή στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων, μετά από συνεννόηση με την
Υπηρεσία και εάν αυτό είναι εφικτό, ο ανάδοχος θα μπορεί να επισκευάσει τα οχήματα/μηχανήματα
στους χώρους αυτούς από τεχνικούς του και με δικά του εργαλεία, όργανα και συσκευές.
ε) Να παραδίνει στο συνεργείο / αμαξοστάσιο του ∆ήμου Χανίων στην περιοχή «ΣΟΔΥ - Χανίων»,
με έξοδα του, επισκευασμένα, έτοιμα προς λειτουργία και ελεύθερα από κάθε βάρος τα οχήματα
που έχει επισκευάσει, για την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή (Ο Δήμος Χανίων δύναται να
προσθέσει νέα οχήματα από αυτά που αναφέρονται στο )
στ) Να παρέχει τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη - τεχνογνωσία), όποτε απαιτείται, προς το
προσωπικό του ∆ήμου για την επισκευή οχημάτων στις εγκαταστάσεις του ∆ήμου.
ζ) Να επισκευάζει, συντηρεί τα αντίστοιχα οχήματα/μηχανήματα της ομάδας που είναι μειοδότης

Ρήτρες
Σε περιπτώσεις που αποδεδειγμένα παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου
στις συμβατικές του υποχρεώσεις εκτός από το δικαίωμα του ∆ήμου να τον κηρύξει έκπτωτο,
επιβάλλονται σε βάρος του και χρηματικές κυρώσεις.
Ποινική ρήτρα ποσοστού δύο τοις χιλίοις (2‰) στο συνολικό προϋπολογισμό του «τμήματος
υπηρεσιών» που ανήκει η επισκευή για κάθε μέρα καθυστέρησης, μπορεί να επιβάλλεται όταν δεν
καλύπτονται μία ή περισσότερες από τις παρακάτω απαιτήσεις:
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1. Επισκευή οχήματος/μηχανήματος εντός 10 εργάσιμων ημερών ή της από κοινού συμφωνίας
κατά περίπτωση
2. Καθυστέρηση ανταπόκρισης σε αίτημα επισκευής ή άρνησης παροχής υπηρεσιών
Με εισήγηση της Υπηρεσίας συνοδευόμενη από επίσημη αλληλογραφία με τον ανάδοχο, από όπου
θα προκύπτει η αθέτηση των παραπάνω απαιτήσεων, η ανωτέρω πρόσθετη ρήτρα θα επιβάλλεται
στον "Ανάδοχο" κατόπιν ανέκκλητης απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου και η οποία θα
παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του
αναδόχου

Τεχνικές προδιαγραφές
Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν οι περισσότερες ενδεικτικές βλάβες
των οχημάτων του ∆ήμου Χανίων, που δύναται να επισκευαστούν σε εξωτερικό συνεργείο .
Επιπρόσθετα έγινε εκτίμηση και κοστολόγηση για τις ανωτέρω βλάβες. Σε κάθε περίπτωση το
κόστος ανά βλάβη, ανά «τμήμα υπηρεσιών» και ανά είδος θα πρέπει να επανεξετάζονται κατά την
επισκευή του κάθε οχήματος. 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 τη διαδικασία, η κάθε βλάβη
τεκμηριώνεται από το Συνεργείο Οχημάτων και την Επιτροπή Τεχνικών της ΥΑ 3373/390/20.3.75,
κοστολογείται η επισκευή, επιλέγεται ανάδοχος και τελικά πιστοποιείται και παραλαμβάνεται η
επισκευή. Φυσικά, στην παραλαβή των εργασιών του παρόντος διαγωνισμού ο ανάδοχος έχει
αναδειχτεί με ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, οπότε η παραπάνω Επιτροπή Τεχνικών δεν
αναδεικνύει νέο ανάδοχο κάθε φορά.
Για την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία το γραφείο κίνησης θα εκδίδει «Δελτίο – εντολή
επιθεώρησης και επισκευής οχήματος» το οποίο θα είναι σύμφωνο με την ΥΑ 3373/390/20.3.75.
Στο δελτίο αυτό θα λαμβάνεται υπόψιν έκθεση διάγνωσης της βλάβης με την αρχική κοστολόγηση
των εργασιών από τον ανάδοχο. Η Επιτροπή Τεχνικών της ΥΑ 3373/390/20.3.75 θα παραλαμβάνει
το ανωτέρω Δελτίο θα αποφασίζει την ανάθεση και θα παρακολουθεί την επισκευή μέχρι την
τιμολόγησή της, διαδικασία που επίσης περιγράφετε και στην παράγραφο «»
Επομένως, στον παρόντα διαγωνισμό, οι προϋπολογισμένες επισκευές που πραγματοποιεί ο
ανάδοχος, θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται από το συνεργείο και από την επιτροπή Τεχνικών της
ΥΑ 3373/390/20.3.75, λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών της μελέτης,
κάθε φορά πριν την πιστοποίηση, την τιμολόγηση και την παραλαβή τους.
Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του ∆ήμου Χανίων
περιλαμβάνουν εργασίες, οι οποίες περιγράφονται στον πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών της
μελέτης στο . Οι εργασίες για λόγους εξειδίκευσης, καταγράφονται ομαδοποιημένα.
Στο περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι τύποι οχημάτων και μηχανημάτων του ∆ήμου, με αναφορά σε
χαρακτηριστικούς αριθμούς τύπου, πλαισίου ή αριθμό κινητήρα. Αυτοί οι αριθμοί είναι αρκετοί για
την αναγνώριση των οχημάτων στους καταλόγους των κατασκευαστών, ώστε να είναι δυνατή η
επισκευή των μηχανικών μερών τους με τον κατάλληλο εξοπλισμό και ανταλλακτικά από τους
αναδόχους.
Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρει ο ∆ήμος στους πολίτες απαιτείται η
ανανέωση του στόλου των οχημάτων, μέσω απόσυρσης ή προμήθειας νέων. Στον πίνακα
οχημάτων στο , μετά από έγγραφο της Υπηρεσίας, ανάλογα με τον τύπο τους, μπορούν να
προστεθούν νέα οχήματα στην αντίστοιχη ομάδα.
Στο διαγωνισμό γίνονται μόνο δεκτές προσφορές που αφορούν στο σύνολο τον οχημάτων που
αντιστοιχούν σε μία ομάδα (όλα τα είδη) και σε καμία περίπτωση για μέρος αυτής.
Οι επισκευές θα εκτελούνται αν και όποτε προκύψει ανάγκη. Κατά συνέπεια, ο ∆ήμος Χανίων δε
δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των εργασιών του προϋπολογισμού κατά τη
διάρκεια της σύμβασης.
Κατά τη διαδικασία των επισκευών οποιαδήποτε ανταλλακτικά χρειασθούν, θα πρέπει
απαραιτήτως να καταγράφονται πριν τοποθετηθούν επί του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που
επισκευάζεται και θα ελέγχονται από την αρμόδια επιτροπή της υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος μετά την πιστοποίηση της επισκευής θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Το
συνεργείο (ανάδοχος) που θα εκτελεί την επισκευή, 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 (πχ, κωδικούς αριθμούς ανταλλακτικών,
κλπ).
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Ο ανάδοχος ευθύνεται για οτιδήποτε συμβεί στο μηχανικό μέρος ή στο όχημα μέχρι την παράδοσή
του. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
ορθή εκτέλεση της εργασίας και των προμηθειών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση.
Ο ∆ήμος έχει το δικαίωμα με παροχή τεχνικής υποστήριξης (επίβλεψη-τεχνογνωσία) από τον
αναδόχου, να πραγματοποιεί επισκευές με το προσωπικό του.

Επισκευή Υπερκατασκευών Καλαθοφόρων Γερανοφόρων Οχημάτων
Ειδικά για την «Επισκευή Υπερκατασκευών Καλαθοφόρων Οχημάτων» οι επισκευές θα είναι
σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/42/ΕΚ και τη EN 280:2013 που ενσωματωθήκαν στο
Ελληνικό δίκαιο με το Π.∆. 57/2010 ΦΕΚ 97 τεύχος Α-25/06/2010, με το ΦΕΚ 1186/2003 και με τον
«Οδηγό εφαρμογής νομοθεσίας ανυψωτικών μηχανημάτων» του Υπουργείου ανάπτυξης, που
εξεδόθη τον Ιούνιο του 2011. Το ανωτέρω επί ποινή αποκλεισμού θα δηλώνεται ρητά με σχετική
υπεύθυνη δήλωση
Επιπροσθέτως θα καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού άδεια λειτουργίας σχετική με την επισκευή
υπερκατασκευών καλαθοφόρων / γερανοφόρων οχημάτων.
Μετά το πέρας κάθε επισκευής, και εφόσον απαιτείται, θα επανεκδίδεται το πιστοποιητικό
καταλληλότητας (ΦΕΚ 1186/ 25-08-2003) του γερανοφόρου / καλαθοφόρου οχήματος με ευθύνη
του αναδόχου λαμβάνοντας υπόψη τον πίκακα κόστους στο , Σφάλμα: Δεν βρέθηκε η πηγή
παραπομπής. Η έκδοση του πιστοποιητικού θα είναι απαραίτητο στοιχείο για την παραλαβή της
εργασίας

Σύνταξη προσφορών
Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Τεχνικής Αξιολόγησης κάθε προσφοράς, κάθε
διαγωνιζόμενος, κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς του, είναι υποχρεωμένος να
συμπεριλάβει, κατ’ ελάχιστο επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω. Σημειώνεται ότι η παράθεση
τεχνικών στοιχείων δε θα πρέπει να περιέχει ασάφειες και θα είναι κατά το δυνατόν τεκμηριωμένη
με συνοδευτικά έγγραφα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κλπ.
 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι διαγωνιζόμενοι θα δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με τις
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλουν οι κατασκευαστές των οχημάτων και ότι
η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τους κανόνες της σχετικής ελληνικής και κοινοτικής
νομοθεσίας, των επίσημων κρατικών φορέων και τους όρους της διακήρυξης.
 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) που θα αναφέρει το
συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις ή από την έναρξη
των δραστηριοτήτων
Ελάχιστη απαίτηση : Συνολικός κύκλος εργασιών των τριών τελευταίων ετών ισοδύναμος με
το 50% του αντικειμένου της σύμβασης που θα προκύψει. (∆ηλαδή ισοδύναμος με το 50%
του «τμήματος» ή των «τμημάτων» υπηρεσιών στις οποίες συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος).
 Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει αντίγραφο της άδειας
λειτουργίας του όπου θα είναι σχετική με το «τμήμα υπηρεσιών» που συμμετέχει
 Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του
Ν.1599/1986) με τα ονοματεπώνυμα των εργαζομένων, τις τεχνικές ιδιότητες, το φορέα
ασφάλισης και την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης τους στην επιχείρησή του. Η
Επιτροπή διαγωνισμού δύναται να ελέγξει την ορθότητα της δήλωσης. Σε περίπτωση που
μετά από έλεγχο διαπιστωθεί μη ορθή δήλωση, τότε η προσφορά θα απορρίπτεται και θα
ενημερώνεται ο αντίστοιχος ασφαλιστικός φορέας.
Ελάχιστη απαίτηση : ειδικευμένοι εργαζόμενοι ανάλογα με το «τμήμα υπηρεσιών» που
συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος
 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) ότι τα υλικά και
ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια του κατασκευαστικού οίκου ή
εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του κανονισμού ΕΚ 1400/2002 ή του αναθεωρημένου
461/2010 και άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα).
 Οι διαγωνιζόμενοι, με κατάθεση με την προσφορά τους σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, θα
πρέπει να εγγυώνται γραπτώς την ποιότητα της εργασίας τους, η δε χρονική εγγύηση δε θα
πρέπει να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Η εγγύηση αυτή νοείται ως χωρίς χρέωση
άμεση επισκευή του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που καταρχήν επισκευάστηκε και
κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης.
 Ειδικότερα για την ομάδα «Ε5. Εργασίες επισκευής υπερκατασκευών / μηχανουργείου»
όλες οι συγκολλήσεις που τυχόν απαιτηθούν στις επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται
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από επαγγελματία ηλεκτροσυγκολλητή το πιστοποιητικό του οποίου θα κατατεθεί επί ποινή
αποκλεισμού. Εκτός των ανωτέρω απαιτούνται και τα αναγραφόμενα την παράγραφο
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τα αμαξοστάσια του Δήμου Χανίων και σε συνεννόηση
με την υπηρεσία να εξετάσουν το τροχαίο υλικό για το οποίο προορίζονται οι εργασίες και να
σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτό και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι είναι
αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι στα στοιχεία που
θα συλλέξουν. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών και
των μηχανισμών που αυτές φέρουν και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν.

Διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών
Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών τους ξεκινά από την υπογραφή των συμβάσεων και διαρκεί
για ένα (1) έτος. Οι συμβάσεις λύονται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου των
συμβάσεων (Ενδεικτικός προϋπολογισμός), ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα του
ενός (1) έτους από την υπογραφή τους. Οι προσφορές που έχουν καταθέσει οι προμηθευτές τους
δεσμεύουν καθ'όλη την διάρκεια της σύμβασης και δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Για όσα
«τμήματα υπηρεσιών» υπάρχει είδη σύμβαση με κάποιο ανάδοχο, η νέα σύμβαση θα υπογραφεί
μετά την λήξη αυτής

Ανάδειξη μειοδότη
Στο , αναφέρονται το κόστος εργατοώρας ανά κατηγορία οχημάτων και οι αντίστοιχες ενδεικτικές
τιμές του κόστους χαρακτηριστικών εργασιών προ ΦΠΑ χωρίς τα ανταλλακτικά. Ως ωριαία
αποζημίωση ορίζεται η πραγματική ώρα απασχόλησης του κάθε τεχνίτη για την εκτελούμενη
εργασία.
Για κάθε «Τμήμα υπηρεσιών» για την οποία θα κατατεθεί προσφορά Ε1 έως Ε12 θα κατατεθεί
οικονομική προσφορά που θα αναφέρει το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) το οποίο
θα αφορά την ωριαία αποζημίωση και όλες τις ενδεικτικές τιμές κόστους των χαρακτηριστικών
εργασιών που φαίνονται στο και αφορούν την ομάδα προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Μειοδότης
ανά ομάδα προσφοράς θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης.
Όπως έχει είδη αναφερθεί την ενότητα «», το γραφείο κίνησης θα εκδίδει «Δελτίο – εντολή
επιθεώρησης και επισκευής οχήματος» λαμβάνοντας υπόψιν από τον
ανάδοχο Έκθεση
∆ιάγνωσης της βλάβης με την αρχική κοστολόγηση των εργασιών, Η Επιτροπή Τεχνικών της ΥΑ
3373/390/20.3.75 θα παραλαμβάνει το ανωτέρω Δελτίο θα αποφασίζει την ανάθεση και θα
παρακολουθεί την επισκευή μέχρι την τιμολόγησή της. Οι επισκευές που πραγματοποιεί λοιπόν ο
ανάδοχος, ελέγχονται και θα εγκρίνονται, λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα κόστους ενδεικτικών
εργασιών της μελέτης και το ποσοστό έκπτωσης του ανάδοχου, κάθε φορά πριν την πιστοποίηση,
την τιμολόγηση και την παραλαβή τους. Συνεπώς οι τιμές του «Πίνακας κόστους ενδεικτικών
εργασιών» είναι οι μέγιστες αποδεκτές, ενώ τυχόν απόκλιση προς τα πάνω, κατά περίπτωση
βλάβης, θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς από τον μειοδότη και μόνο στην περίπτωση που
γίνεται αποδεκτό από την ανωτέρω επιτροπή τεχνικών της ΥΑ 3373/390/20.3.75. Σε κάθε
περίπτωση διαφωνίας ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφωθεί με τις ενδεικτικές τιμές των πινάκων
στο και το ποσοστό έκπτωσης που έχει δώσει στην προσφορά του.
Τέλος στην περίπτωση που δεν υπάρχει αναφορά μίας βλάβης στους πίνακες ενδεικτικών
εργασιών τότε λαμβάνεται υπόψη η τιμή εργατοώρας και το ποσοστό έκπτωσης που έχει δοθεί. Και
στην περίπτωση αυτή το τελικό ποσό θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από την ανωτέρω επιτροπή
τεχνικών της ΥΑ 3373/390/20.3.75

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ατσαλάκης Αντώνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
& Μηχανικός Υπολογιστών
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Στέλιος Σταματουλάκης
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Ο προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Καθαριότητας

Έντυπο Οικονομικής Προσφορά
ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων
του Δήμου Χανίων» με σφραγισμένες προσφορές.
Π Ρ Ο Σ Φ Ο ΡΑ
Της επιχείρησης ..................................................................................................................................,
έδρα: Δήμος .........................................., οδός ........................................................, αριθμός ............,
τηλέφωνο: ........................................................, τηλεομοιότυπο (fax): ...............................................

Ποσοστό Έκπτωσης
Τμήμα Υπηρεσιών
Αριθμητικώς
Ολογράφως
Ε01. Εργασίες Φανοποιείου – βαφείου

Ε02. Εργασίες επισκευής κινητήρα – ρεκτιφιέ

Ε03. Εργασίες επισκευής ταπετσαρίας

Ε04. Εργασίες επισκευής συστήματος εξάτμισης

Ε05. Εργασίες επισκευής υπερκατασκευών / μηχανουργείου

Ε06. Εργασίες επισκευής ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών

Ε07. Εργασίες ρύθμισης επισκευή αντλιών / μπεκ

Ε08. Εργασίες επισκευής δικύκλων

Ε09. Εργασίες επισκευής αναρτήσεων
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Ε10. Λοιπές εργασίες επισκευής πλαισίων οχημάτων / σερβις οχημάτων

Ε11. Εργασίες βουλκανιζατερ

Ε12. Εργασίες επισκευής ταχογράφων

Παραρτήματα
Παράρτημα Α

Κυριότερες αιτίες επισκευών σε περίπτωση περιοδικής συντήρησης ή
βλάβης
Οι κυριότερες αιτίες επισκευών σε περίπτωση περιοδικής συντήρησης ή βλάβης:
 Κινητήρων
 Κιβωτίων ταχυτήτων /συμπλέκτη
 Αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)
 Φρένων
 Εμπρόσθιου συστήματος αεροσυμπιεστών
 Διαφορικού
 Μίζας
 Δυναμό
 Καμπίνας
 Υπερκατασκευών
Αναλυτικότερα έχουμε:
1. Επισκευή και συντήρηση Κινητήρα
- Πλατφόρμα Καπακιού
- Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων
- Αντικατάσταση Χιτωνίων
- Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου
- Αλλαγή οδηγών βαλβίδων
- Αλλαγή εδρών βαλβίδων
- Φλάντζες τσιμούχες
- Ελατήρια
- Αλλαγή αντλίας νερού
- Αντλία πετρελαίου
- Ακροφύσια ψεκασμού
- Υπερσυμπιεστή
- Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου
2. Επισκευή και συντήρηση κιβωτίου ταχυτήτων
- Αλλαγή φουρκέτες
- Αλλαγή συγρονιζέ
- Αλλαγή ρουλεμάν
- Αλλαγή γραναζιών
- Φλάντζες τσιμούχες
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- Πρωτεύων άξονας κομπλέ
- Δευτερεύων άξονας κομπλέ
- Σταυροί ταχυτήτων
- Σταθερά ταχυτήτων
- Αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων
3. Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη
- Άνω τρόμπας συμπλέκτη
- Κάτω τρόμπας συμπλέκτη
- Σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν
- Ζεύγη φερμουίτ
- Δίσκος
- Πλατώ
- Αλλαγή φυσούνας
4. Αναρτήσεις (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)
- Αλλαγή αμορτισέρ
- Αλλαγή – επισκευή σούστες αλλαγή μπρακέτα
- Αλλαγή σινεμπλόκ
- Αλλαγή κόντρες κλπ.
5. Σύστημα πέδησης
- Κεντρική βαλβίδα
- Αλλαγή φυσούνες τροχών
- Αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων
- Τορνίρισμα ταμπούρων
- Αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ
- Λίπανση – αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών μουαγιέ
- Τσιμούχες δαχτυλίδια
6. Εμπρόσθιου συστήματος
- Ακραξώνιο
- Πείρος ακραξωνίου
- Ρουλεμάν πείρων ακραξωνίου
- Ρουλεμάν μουαγιέ
- Τσιμούχες μουαγιέ
- Ροδέλες
- Ροδέλες μεταλλικές
- Γλύστρες – κουζινέτα
- Τάπες πειροδακτυλίων
- Γρασσαδοράκια
- Ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας
- Μηχανισμού διεύθυνσης
- Υδραυλικής αντλίας τιμονιού
- Μαρκούτσια πιέσεως
7. Αεροσυμπιεστές
- Στρόφαλος
- Ρουλεμάν
- Ελατήρια κόφλερ, σετ.
- Δακτυλίδια
- Μπιέλες
- Σετ ελατήρια
- Σετ φλάντζες
- Σκάστρα κόφλερ
- Σετ φλάντζες κόφλερ
- Σετ ελατήρια κόφλερ
- Βαλβίδα κόφλερ
- Χιτώνιο κόφλερ
- Φίλτρα
8. Διαφορικού
- Αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν
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- Αντικατάσταση μειωτήρων – ημιαξονίων
- Φλάντζες τσιμούχες
9. Αλλαγή μίζας
10. Αλλαγή δυναμό
11. Καμπίνας
- Αλλαγή αμορτισέρ κουβουκλίου
- Μπουκάλας ανύψωσης
- Αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης
- Αλλαγή ταπετσαρίας οροφής καμπίνας
- Αλλαγή ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους καμπίνας
- Αλλαγή πατώματος καμπίνας
- Αλλαγή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί
- Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά περίπτωση
- Αλλαγή μηχανισμού βάσης καθίσματος
- Αλλαγή εμπρόσθιου υαλοπίνακα
- Αλλαγή υπόλοιπων υαλοπινάκων
- Αλλαγή αρθρώσεων θυρών
- Αλλαγή μηχανισμού ανύψωσης παραθύρων
- Αλλαγή μηχανισμού ασφάλισης θυρών
- Τσιμούχες στεγανοποίησης.
12. Υπερκατασκευές
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μετά από αυτοψία να ενημερωθούν για την ποικιλία των
υπερκατασκευών των οχημάτων. Στο Παράρτημα Γ υπάρχει μια περιληπτική περιγραφή
των υπερκατασκευών

Παράρτημα Β

Πίνακας οχημάτων
Ομάδες οχημάτων
Είδος οχήματος
Πινακίδες
Τύπος οχήματος
Αρ. Πλαισίου
Αρ. Κινητήρα
Ημερ. Αδειας
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ
DAF
KHY-7753
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
XLRAE45CF0L230947
CE162C
22/03/2002

KHY-7759
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
XLRAE55CF01234226
CE184C21495904
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16/05/2002

FIAT-IVECO
KHY-7751
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
7CFA1TJ0102377762
F4AE681B
21/03/2002

IVECO
KHI-2465
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
ZCFAIVM0402561912
F4AE3681E S
10/08/2010

MAN
KHI-2411
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
WMAL87ZZ76Y172099
DO83LFL03
15/11/2006

MERCEDES
KHI-2426
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
WDB9320031L276031
OM501LAIV/1
03/01/2008

KHI-2435
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
WDB65610715720878
OM441.IIII
26/08/2008

17PROC001751475 2017-07-25
KHI-2442
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
WDB9525031L365848
039000X000000X00000
09/04/2009

KHY-3543
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
WDB62110715498640
421905810541757
14/03/1990

KHY-4807
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
WD6561091K041804
40197510737224
01/06/1994

KHY-4834
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
WDB6750461K100435
356910-10-363532
12/02/1996

KHY-4881
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
WDB9700731K387029
906910
12/07/1999

KHY-7702
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
WDB9525031K497858
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OM 906 LA II/1
16/08/2000

KHY-7703
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
WDB65903215552026
OM442V/1
21/08/2000

KHY-7762
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
WDB65203315454196
OM.441.I/1
29/07/2002

KHY-7779
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
WDB9520031K791082
OM5O1LAIII/1
14/01/2003

MERCEDES 2500
ΜΕ-114806
ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
WDB970063-1L-430686
900913-00-801584
15/03/2010

PIAGGIO
KHI-2434
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
ZAPS8500000579295
HC
15/10/2008
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RENAULT
KHI-2404
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
VF622CVA000110546
DCI 11G
28/04/2006

SCANIA
KHY-4808
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
YS2PM4X2ZO1200687
DSC910-S111959
01/06/1994

KHY-4809
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
Y52PM4X2Z01200665
DSC9105111951
01/06/1994

VOLVO
KHI-2447
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
YB1E5A2AOSB142697
TO63ES314105083
07/03/1996

KHI-2480
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
YV2J4CNC44A586124
D9
12/07/2004
ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ-ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ
ΝΙΣΣΑΝ
ΜΕ- 91111
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
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VWASBFTLO63828637
BD30-114346
17/07/2006

IVECO
ΜΕ-123660
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
ZCFA1EJ0402599553
F4AE3681D-S
22/03/2013

KHI-2444
ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ
ZCFA1VM1302535122
F4AE3681A
08/04/2009

MERCEDES
KHI-2481
ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ
36696210939140
0419
25/08/1997

MITSUBISHI
KHY-4851
ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ
JMBFE444CDRA50091
4D31
11/08/1997

VOLVO
KHY-4811
ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ
YB1E5A2A2PB103441
TD63ES314480665
06/06/1994
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ΔΙΚΥΚΛΑ
0
XBB-851
ΔΙΚΥΚΛΟ
MH1KEVF10YK321943
KEVFE
08/02/2001

XBB-908
ΔΙΚΥΚΛΟ
RFBB20001X1200131
BA30
05/03/2001

BLITZ JOY
XBT- 0143
ΔΙΚΥΚΛΟ
ZFESB00006A000273
AN125
30/05/2007

XBT- 0144
ΔΙΚΥΚΛΟ
ZFESB00006A000846
AN125
30/05/2007

HONDA
XBN-0710
ΔΙΚΥΚΛΟ
ME4JF11AO38012033
JF11E8012877
17/04/2006

KAWASAKI
XBI- 360
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ΔΙΚΥΚΛΟ
MH4AN112EEKP01926
AN112EE
17/10/2003

PEOPLE S
XBO-0262
ΔΙΚΥΚΛΟ
RFBD1100051210230
BA40
26/06/2006

PIAGGIO
XBT-0142
ΔΙΚΥΚΛΟ
ZAPM3430000006695
M345M
30/05/2007

YH-2542
ΔΙΚΥΚΛΟ
104605
763973
31/12/1989

SYM
TYE- 65
ΔΙΚΥΚΛΟ
RFGLH18WYAS707691
MAB 01385X00000X00000
23/06/2010

TYE- 66
ΔΙΚΥΚΛΟ
RFGLH18WYAS707693
MAB 1385X00000X00000

17PROC001751475 2017-07-25
23/06/2010

TYE- 67
ΔΙΚΥΚΛΟ
RFGLH18WYAS707700
MAB O1385XOOOOOXOOOOO
23/06/2010

TYE- 68
ΔΙΚΥΚΛΟ
RFGLH18WYAS707701
MA8
23/06/2010

TYE- 69
ΔΙΚΥΚΛΟ
RFGLH18WYAS707702
MAB 01385X00000X00000
23/06/2010

TYE- 70
ΔΙΚΥΚΛΟ
O1385X00000X00000
MA8
23/06/2010
ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ / ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
ΝΙΣΣΑΝ
KHI-2402
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
JN1BPUD22U0124792
YD25
29/05/2006
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KHI-2415
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
VWASHTF2461003847
YD25
05/02/2007

KHI-2457
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
VWASHTF2491062442
YD25 02900X00000X00000
21/10/2009

KHI-2467
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
VWASHTF24A2107589
YD25
03/12/2010

KHY-7828
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
VWASBR7LO53818981
BD30
15/09/2005

ΤΟΥΟΤΑ
KHI-2423
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
VNKKL98330A232998
2BZ
15/11/2007

KHI-2425
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
JT121LK2100028773
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2L
14/12/2007

KHI-2448
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
AHTCR12G208603426
2KD
28/04/2009

KHI-2462
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
MRODR22G300006521
2KD-FTV
08/02/2010

KHI-2479
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
JT1POLY6109103231
3L
12/01/2000

KHY-3535
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
JT 131YM 8509960032
2Y 0474121
25/01/1990

KHY-4818
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
JT131LN8509910493
2L 3397517
22/09/1994
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KHY-4819
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
JT131LN8509910469
2L-3453874
22/09/1994

KHY-4820
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
JT131LN8509910449
2L-3400697
22/09/1994

KHY-4830
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
JT1311N85-09916945
2L-3842914
23/10/1995

ΤΟΥΟΤΑ PICKAP
KHY-3536
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
JT131YN8509960019
27-0474855
25/01/1990

CITROEN
KHI-2471
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
VF7SC8FPOBA531617
8F01
12/08/2011

KHI-2482
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
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VF7SCHMZ0DW514090
HM01
22/03/2013

DAIHATSU
KHI-2431
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
JDAM301S001089760
K3
10/07/2008

FIAT
KHI-2443
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ZFA18800000837772
188A4000
20/12/2005

KHY-7805
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ZFA22000086137519
RHX
24/12/2004

KHY-7832
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
ZFA17800002475680
88A4000
20/12/2005

FIAT DUCATO
KHI-2489
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ZFA25000002554168
250A1000
25/07/2014
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FORD
KHI-2432
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
WF0LMFE107W703982
WL 03000X00000X00000
22/07/2008

KHI-2433
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
WFOLMFE106W632885
WL 03000X00000X00000
22/07/2008

KHY-7850
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
WFOVXXGBFVIU42504
F3FA
15/05/2006

MAZDA
KHY-3551
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
TMZ5B1V12-00758199
NAC-36568
16/02/1990

KHY-4874
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
JMZUF8UE200720002
G6
03/05/1999

KHY-7816
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ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
JMZUN8B425W352043
WL
25/04/2005

MERCEDES
KHY-7818
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
VSA63806413076767
601942
23/06/2005

KHY-7820
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
VSA63809413342371
611980
06/07/2005

MITSUBISHI
KHI-2422
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
MMBCNK740YD049096
4D56
04/10/2007

KHI-2453
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
MMBENKB407D017742
4D56
18/09/2006

KHI-2456
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
TYBFE73BB4DU21615
O2500X00000X00000
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10/09/2009

KHY-4835
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
JMBONK140TP000179
4D56HB8517
13/03/1996

KHY-7790
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
MMB0NK7403D083988
4D56
17/09/2003

NISSAN
KHY-7834
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
JN1BDGD22U0040006
KA24
23/12/2005

KHY-7835
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
VNVF10SAFUU015920
K4MA7
23/12/2005

OPEL
KHY-4884
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
VSX000071R3025720
17D
16/09/1999

PEUGEOT
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KHI-2427
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
VF3WCKFU33968355
KFU
16/01/2008

KHI-2486
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
VF32CKFWF42821154
KFW
01/08/2013

RENAULT
KHY-4895
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
VF1TBXA0509343121
J7TP7
25/05/2000

SUBARU
KHI-2430
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
JDAM300F001005578
1KR
08/07/2008

SUZUKI
KHI-2405
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
TSMMMA33S00324870
M13A
18/07/2006

KHI-2406
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
TSMMMA33S00324867
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M13A
18/07/2006

KHI-2418
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 4χ4
JSAFJB43V00321657
M13A
10/05/2007

KHY-4837
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
JSAEGC11S00105818
G13BB
01/03/1996

KHY-4838
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
JSAEGC11500105753
GI3BB-113462
01/03/1996

TYOTA 2000CC VAN
KHY-4896
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
JT121LK1200072374
2L
26/06/2000

VOLKSWAGEN
KHI-2437
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
FM6FM6AJOO7S
CAX
14/10/2008
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KHI-2477
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
WYWZZZ80ZRY048115
IW
20/02/2006

KHI-2478
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
WYWZZZ80ZKW089037
HZ
20/02/2006
ΦΟΡΤΗΓΑ
FIAT IVECO
KHY-4864
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ZCFA1AD0002276619
8060 45B
06/04/1999

FORD
KHI-2409
ΦΟΤΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΝMOC55TEDD6M58766
FCS3
20/10/2006

IVECO
KHY-4886
ΦΟΤΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
WJMBIVMTOOC064259
8460 41C
20/10/1999

MAN
KHI-2458
ΦΟΤΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
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WMAT420659M231660
D/D2876LF02
23/05/1997

KHY-7724
ΦΟΤΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
WMAF093357M114571
D2866LF
26/09/2001

MERCEDES
KHI-2468
ΥΔΡΟΦΟΡΑ
WDB9525031L473535
OM906LAV 3
28/03/2011

KHY-3542
ΦΟΤΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
39532214899377
403932-10-09006
30/06/1988

KHY-4826
ΥΔΡΟΦΟΡΑ
WDB61742515530509
421905-10-080369
08/06/1995

KHY-4880
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
WDB6680621N031093
OM 364 IV/1
05/07/1999
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KHY-7717
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
WDB9034721P.540863
6029800001 8364
25/06/2001

KHY-7809
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
WDB65213615939130
OM 441.II/1
30/12/2004

PIAGGIO
KHY-7811
ΦΟΤΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ZAPS8500000562495
HC984359
17/01/2005

STEYR
KHY-4843
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
VAN1626YY61YY2077
6129518509
01/07/1996
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / ΦΟΡΤΩΤΕΣ
FIAT HITACHI
ME-71388
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
0310 28345
PD 920798
30/05/2003

JCB
ME-104886
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
JCB3CXCSV81341926
TCA-74
10/07/2008

ME-37909
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
342885-P
512101-5
16/02/1989

ME-46553
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
431081
670300,Y
14/04/1995

ME-83249
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
0951551
RG38083U156248L
07/07/2005

KOMATSU
ME-49992
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
93F 20897
00901
11/12/2000

ME-49993
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
93F20908
D1109
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11/12/2000

PALAZZANI
ME-111982
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
PL 45214196
UF 35148J011079P
04/06/2009

Παράρτημα Γ

Υπερκατασκευές οχημάτων
Κατασκευαστής Υπερκατασκευών
Τύπος - Περιγραφη
Πινακίδα
Περιγραφή
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
KHI-2435
MERCEDES

KHY-7703
MERCEDES

ΥΔΡΟΦΟΡΑ
KHY-4826
MERCEDES
ΕΛΒΟ Α.Β.Ε
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
KHY-4843
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΚΑΟΥΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
KHI-2411
MAN

KHI-2426
MERCEDES
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KHI-2442
MERCEDES

KHI-2447
VOLVO

KHI-2480
VOLVO

KHY-3543
MERCEDES

KHY-4807
MERCEDES

KHY-4808
SCANIA

KHY-4809
SCANIA

KHY-4881
MERCEDES

KHY-7751
FIAT-IVECO
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KHY-7779
MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ, Κατασκευαστής Γερανού PALFINGER
KHY-4811
VOLVO
Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ – SPIDER
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
KHI-2434
PIAGGIO

KHY-7811
PIAGGIO

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ, Κατασκευαστής Γερανού COLOMBO GIUSEPPE
ΜΕ- 91111
ΝΙΣΣΑΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
KHY-7753
DAF

KHY-7759
DAF

ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΜΕ-114806
MERCEDES 2500

ΥΔΡΟΦΟΡΑ
KHI-2468
MERCEDES
ΣΤΑΘΗΣ Φ.
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
KHY-7702
MERCEDES
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ΤΟΥΜΠΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
KHI-2404
RENAULT

KHI-2465
IVECO
BONFIGLIOLI
ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ
KHI-2444
IVECO
COPMA GRANE
ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ
KHI-2481
MERCEDES
FASSI GRANE
ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ
KHY-4851
MITSUBISHI
GEPA LIFT
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
ΜΕ-123660
IVECO

Παράρτημα Δ

Πίνακας κόστους ενδεικτικών εργασιών
Οι τιμές όλων των πινάκων περιλαμβάνουν μόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας προ ΦΠΑ και όχι τα ανταλλακτικά

Επισκευή δικύκλων
ΑΑ
Περιγραφή
Ποσό χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ
30,00 €
1
ΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΜΟΤΟ
12,00 €
2
ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΠΙΣΩ ΜΟΤΟ

17PROC001751475 2017-07-25
12,00 €
3
ΑΛΛΑΓΗ ΓΑΝΤΖΩΝ (ΠΙΑΣΤΡΑΣ) ΠΟ∆ΙΑΣ ΜΟΤΟ
12,00 €
4
ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΝΑΖΙΑ-ΑΛΥΣΙ∆Α ΜΟΤΟ
29,00 €
5
ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΜΟΤΟ
12,00 €
6
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΜΟΤΟ
35,00 €
7
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑ∆ΙΑ & ΦΙΛΤΡΟ ΜΟΤΟ
6,00 €
8
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΩΝ ΜΟΤΟ
6,00 €
9
ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΟΤΟ
3,00 €
10
ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΦΡΕΝΟΥ ΜΟΤΟ
6,00 €
11
ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΟΤΟ
3,00 €
12
ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ
17,00 €
13
ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΚΟΝΤΕΡ ΜΟΤΟ
12,00 €
14
ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
6,00 €
15
ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΦΡΕΝΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΜΟΤΟ
12,00 €
16
ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ ΜΟΤΟ
6,00 €
17
ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΤΟ (ΛΥΣΙΜΟ-∆ΕΣΙΜΟ)
69,00 €
18
ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΕΝΑ ΜΟΤΟ
17,00 €
19
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ
23,00 €
20
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ
29,00 €
21
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΠΙΣΤΟΝΟΥ
69,00 €
22
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΥΖΙ
6,00 €
23
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΟΥΛΟΥ ΒΑΡΙΑΤΟΡ
29,00 €
24
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ
12,00 €
25
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ & ∆ΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ
23,00 €
26
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΟΤΟ (ΛΥΣΙΜΟ-∆ΕΣΙΜΟ)
138,00 €
27
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ ΜΟΤΟ
29,00 €
28
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
46,00 €
29
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
20,00 €
30
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΜΟΤΟ
35,00 €
31
ΣΕΡΒΙΣ ΜΟΤΟ
58,00 €

Επισκευή επιβατηγών, ημιφορτηγών οχημάτων, λεωφορείων
ΑΑ
Περιγραφή
Ποσό χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ
40,00 €
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1
ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ
60,00 €
2
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ
55,00 €
3
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
75,00 €
4
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
60,00 €
5
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ
36,00 €
6
ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ∆ΥΝΑΜΟ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ)
30,00 €
7
ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ∆ΥΝΑΜΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
30,00 €
8
ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ
36,00 €
9
ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΥΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ
60,00 €
10
ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
40,00 €
11
ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΟΜΠΛΕ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
150,00 €
12
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ (ΒΙ∆ΩΤΑ)
35,00 €
13
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ (ΚΟΛΗΤΑ)
45,00 €
14
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ
60,00 €
15
ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ
70,00 €
16
ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
120,00 €
17
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑ∆ΙΩΝ & Φ. ΛΑ∆ΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
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10,00 €
18
ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ
70,00 €
19
ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
40,00 €
20
ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
60,00 €
21
ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
60,00 €
22
ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
5,00 €
23
ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ
60,00 €
24
ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ & RH ΦΙΛΙΣΤΡΙΝΙ ΦΟΡΤΩΤΗ
120,00 €
25
ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ
45,00 €
26
ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
110,00 €
27
ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
40,00 €
28
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ
80,00 €
29
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΥ
70,00 €
30
ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
45,00 €
31
ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ
16,00 €
32
ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ∆ΙΣΚΟ-ΠΛΑΤΩ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ
100,00 €
33
ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ
75,00 €
34
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ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
60,00 €
35
ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΣΤΡΑΣ ΑΕΡΟΣ
50,00 €
36
ΑΛΛΑΓΗ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΤΟ ΚΑΤΩ
40,00 €
37
ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΠΙΣΩ
50,00 €
38
ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ-ΣΙΑΓΩΝΕΣ-ΚΥΛΙΝ∆ΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ
50,00 €
39
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ
180,00 €
40
ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ
220,00 €
41
ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
220,00 €
42
ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ
220,00 €
43
ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
50,00 €
44
ΒΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ
1.200,00 €
45
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
300,00 €
46
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ (ΣΑΠ)
150,00 €
47
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
250,00 €
48
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
100,00 €
49
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΕΡΒΙΣ A/C ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ/ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
70,00 €
50
ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ
12,00 €
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51
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ
75,00 €
52
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ
50,00 €
53
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
50,00 €
54
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΛΕΟΦΟΡΕΙΟΥ
80,00 €
55
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ ΛΕΟΦΟΡΕΙΟΥ
80,00 €
56
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
85,00 €
57
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ & ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ∆ΙΑΦΟΡ
100,00 €
58
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ
100,00 €
59
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ
100,00 €
60
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
70,00 €
61
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΑΕΡΟΣ
60,00 €
62
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΑΝ/ΣΗ 6 ΜΠΕΚ
180,00 €
63
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΗΣ
150,00 €
64
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΡΜΟΥ
280,00 €
65
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
120,00 €
66
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
60,00 €
67
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΑΕΡΑ
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30,00 €
68
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΥΝΑΜΟ (ΟΛΙΚΗ)
35,00 €
69
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ
120,00 €
70
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
400,00 €
71
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
60,00 €
72
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ (ΟΛΙΚΗ)
45,00 €
73
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΤΙΖΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΟΝΤΕΡ
25,00 €
74
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΟΥ
70,00 €
75
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ & ΒΑΦΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ
400,00 €
76
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
18,00 €
77
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
150,00 €
78
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΜΕΡΙΚΗ)
60,00 €
79
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΟΛΙΚΗ)
85,00 €
80
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΑΡΟΥ
15,00 €
81
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ
100,00 €
82
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ/ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
50,00 €
83
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΛΕΟΦΟΡΕΙΟΥ
60,00 €
84
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ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ/ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
65,00 €
85
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΛΕΟΦΟΡΕΙΟΥ
60,00 €
86
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ
120,00 €
87
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ Ε∆ΡΩΝ & ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ
280,00 €
88
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ/ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
40,00 €
89
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΛΕΟΦΟΡΕΙΟΥ
60,00 €
90
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
50,00 €
91
ΚΑΡΦΩΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ
45,00 €
92
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
80,00 €
93
ΚΟΛΛΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
20,00 €
94
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
20,00 €
95
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
36,00 €
96
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ADBLUE
100,00 €
97
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-ΠΙΛΟΤΟΥ-ΓΚΑΖΙΟΥ
100,00 €
98
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
35,00 €
99
ΡΕΚΤΙΦΙΕ Ε∆ΡΩΝ & ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ
200,00 €
100
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗ
50,00 €
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101
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
40,00 €
102
ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ
50,00 €
103
ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
60,00 €
104
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ
25,00 €
105
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
300,00 €
106
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΠ(ABS) ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ
650,00 €
107
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΡΟΥ
25,00 €
108
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΡΟΜΕΤΡΟΥ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
60,00 €
109
ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ
200,00 €
110
ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ
280,00 €
111
ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΠΑΤΟΥΡΩΝ
220,00 €

Επισκευή φορτηγών (κλειστών, ανοιχτών ανατρεπόμενων ή μη
ανατρεπόμενων), γερανοφόρων-καλαθοφόρων, απορριματοφόρων και
υπερκατασκευών απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων, πλυντηρίων κάδων, κα
ΑΑ
Περιγραφή
Ποσό χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ
50,00 €
1
ΑΛΛΑΓΗ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
250,00 €
2
ΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΟΦΥΛΑ ΣΟΥΣΤΑΣ
350,00 €
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3
ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ
60,00 €
4
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
120,00 €
5
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
60,00 €
6
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ
36,00 €
7
ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
80,00 €
8
ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ∆ΥΝΑΜΟ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ)
30,00 €
9
ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ∆ΥΝΑΜΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
30,00 €
10
ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ
36,00 €
11
ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ & ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ
240,00 €
12
ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΥΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ
60,00 €
13
ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
40,00 €
14
ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΟΜΠΛΕ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
150,00 €
15
ΑΛΛΑΓΗ ΖΑΜΦΟΡ
180,00 €
16
ΑΛΛΑΓΗ ΖΥΓΙΑ ΣΟΥΣΤΑΣ
120,00 €
17
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ (ΒΙ∆ΩΤΑ)
35,00 €
18
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ (ΚΟΛΗΤΑ)
45,00 €
19
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΥ∆Ι ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
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35,00 €
20
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ
60,00 €
21
ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
120,00 €
22
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΑΜΦΟΡ
100,00 €
23
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΟΥΣΤΑΣ
60,00 €
24
ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΑ ΣΟΥΣΤΑΣ
300,00 €
25
ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ
70,00 €
26
ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
35,00 €
27
ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
40,00 €
28
ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
60,00 €
29
ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
60,00 €
30
ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
5,00 €
31
ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΡΑΚΕΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
300,00 €
32
ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΡΑΚΕΤΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
300,00 €
33
ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΗ
140,00 €
34
ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ
60,00 €
35
ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ & RH ΦΙΛΙΣΤΡΙΝΙ ΦΟΡΤΩΤΗ
120,00 €
36
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ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
110,00 €
37
ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
40,00 €
38
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ
80,00 €
39
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΥ
70,00 €
40
ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟΥΛΟΥ & ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ ΓΕΡΑΝΟΥ
190,00 €
41
ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
45,00 €
42
ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ
16,00 €
43
ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΡΒΟΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
60,00 €
44
ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΧΕΛΩΝΑΣ ΣΑΣΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
60,00 €
45
ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ
75,00 €
46
ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
60,00 €
47
ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΣΤΡΑΣ ΑΕΡΟΣ
50,00 €
48
ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
120,00 €
49
ΑΛΛΑΓΗ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΤΟ ΚΑΤΩ
40,00 €
50
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑ∆ΩΝ
80,00 €
51
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ
95,00 €
52
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΥΛΟΥ
95,00 €
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53
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ
95,00 €
54
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ
440,00 €
55
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ
95,00 €
56
ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ
60,00 €
57
ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ
60,00 €
58
ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΠΙΣΩ
50,00 €
59
ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ-ΣΙΑΓΩΝΕΣ-ΚΥΛΙΝ∆ΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ
50,00 €
60
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ
180,00 €
61
ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ
220,00 €
62
ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
220,00 €
63
ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ
220,00 €
64
ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΥΣΚΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ & ΒΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
120,00 €
65
ΑΛΛΑΓΗ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
60,00 €
66
ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
180,00 €
67
ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
110,00 €
68
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΛΥΣΤΡΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ
45,00 €
69
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
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900,00 €
70
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ∆ΥΝΑΜΟΛΗΠΤΗΣ -ΡΤΟ
400,00 €
71
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣΜΑΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΡΤΟ
450,00 €
72
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥ
480,00 €
73
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΛΕΣΚ. ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥ/ΣΗ
170,00 €
74
ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
50,00 €
75
ΒΑΦΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
1.200,00 €
76
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
500,00 €
77
ΒΑΦΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
1.400,00 €
78
ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΚΑΡΕ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΥΛΙΚΟ
160,00 €
79
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ & ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ
360,00 €
80
ΕΛΕΓΧΟΣ -ΣΕΡΒΙΣ A/C - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
110,00 €
81
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΟ
60,00 €
82
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ (ΣΑΠ)
150,00 €
83
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
250,00 €
84
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
100,00 €
85
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΤΟΥ ΚΑΡΟΣΤΑΣ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 5ΜΜ (ΟΛΙΚΗ)
720,00 €
86
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΧΟΑΝΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
320,00 €
87
ΕΞΑΓΩΓΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΜΠΛΕΡ
70,00 €
88
ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΚΡΟΥΠ ∆ΙΑΦ/ΚΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
400,00 €
89
ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ
12,00 €
90
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΡΙΒΗΣ & ΣΤΑΥΡΟ
90,00 €
91
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΡΙΒΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
90,00 €
92
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΞΟΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
100,00 €
93
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΣΑΣΜΑΝ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
1.300,00 €
94
ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
80,00 €
95
ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ∆ΙΣΚΟ-ΠΛΑΤΩ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
300,00 €
96
ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΓΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΟΥ
750,00 €
97
ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ & OVER ΦΟΡΤΗΓΟΥ
850,00 €
98
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΣΚ. ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ
80,00 €
99
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ
75,00 €
100
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
50,00 €
101
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
80,00 €
102
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
80,00 €
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103
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
85,00 €
104
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ & ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ∆ΙΑΦΟΡ
100,00 €
105
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ
100,00 €
106
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ
100,00 €
107
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
70,00 €
108
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΑΕΡΟΣ
60,00 €
109
ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΟΡΕΙΟΥ-ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ
480,00 €
110
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΑΝ/ΣΗ 6 ΜΠΕΚ
180,00 €
111
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
160,00 €
112
ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
300,00 €
113
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΗΣ
150,00 €
114
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΡΜΟΥ
280,00 €
115
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
120,00 €
116
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
60,00 €
117
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΑΕΡΑ
30,00 €
118
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΧΑΛΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
50,00 €
119
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΥΝΑΜΟ (ΟΛΙΚΗ)

17PROC001751475 2017-07-25
35,00 €
120
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡ∆ΙΑΣ
400,00 €
121
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ & ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ
360,00 €
122
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΠΡΕΣΑΣ - ΚΟΛΛΗΜΑ
120,00 €
123
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ
120,00 €
124
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΣΑΣΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
80,00 €
125
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ(ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓ.&ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)
1.100,00 €
126
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
60,00 €
127
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ (ΟΛΙΚΗ)
45,00 €
128
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑ∆ΩΝ
240,00 €
129
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΓΑΝΤΖΩΝ ΠΟΡΤΑΣ ΜΥΛΟΥ
240,00 €
130
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ
480,00 €
131
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ
480,00 €
132
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ
480,00 €
133
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΤΙΖΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΟΝΤΕΡ
25,00 €
134
ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ο∆ΗΓΟΥ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
400,00 €
135
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΟΥ
70,00 €
136
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ & ΒΑΦΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ
400,00 €
137
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
480,00 €
138
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
18,00 €
139
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
240,00 €
140
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ
40,00 €
141
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΜΕΡΙΚΗ)
60,00 €
142
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΟΛΙΚΗ)
85,00 €
143
ΕΠΙΣΚΕΥΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΡ∆Ι
360,00 €
144
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΑΡΟΥ
15,00 €
145
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΕΙΟΥ-ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΜΕ HARDOX 5MM ΚΟΜΠΛΕ
2.100,00 €
146
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ
100,00 €
147
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΛΙΑΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΙΡΟ
60,00 €
148
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
70,00 €
149
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
65,00 €
150
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
60,00 €
151
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ
120,00 €
152
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ Ε∆ΡΩΝ & ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ
280,00 €
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153
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
40,00 €
154
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
60,00 €
155
ΙΣΙΩΜΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ
400,00 €
156
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
110,00 €
157
ΚΑΡΦΩΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ
45,00 €
158
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΤΟΥ ΠΛΑΙΝΩΝ ΧΟΑΝΗΣ ΚΟΜΠΛΕ
2.400,00 €
159
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΝΑ
120,00 €
160
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΧΡΩΜΙΩΣΗ ΒΑΚΤΡΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ
2.000,00 €
161
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΚΡΟΥΠ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ NSN
1.400,00 €
162
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΣΙΕΡΕΣ ΕΡΤΑΛΟΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ
40,00 €
163
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΙΩΣΗ ΒΑΚΤΡΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ
1.000,00 €
164
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΧΛΙΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΥΛΟΥ
800,00 €
165
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΕΤΙΑ 4ΜΜ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΑ
1.200,00 €
166
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΕΣΑΣ
2.000,00 €
167
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΙΡΟΥ Φ30
60,00 €
168
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
80,00 €
169
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
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80,00 €
170
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΛΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ
120,00 €
171
ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ε∆ΡΕΣ & ΠΥΡΟΙ
360,00 €
172
ΚΟΛΛΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
20,00 €
173
ΚΟΛΛΗΜΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
60,00 €
174
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
20,00 €
175
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΦΕΚ 1186/ 25-08-2003) ΤΥΠΟΥ Α Η ΑΑ
150,00 €
176
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΦΕΚ 1186/ 25-08-2003) ΤΥΠΟΥ Β
150,00 €
177
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
36,00 €
178
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ADBLUE
100,00 €
179
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-ΠΙΛΟΤΟΥ-ΓΚΑΖΙΟΥ
100,00 €
180
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
35,00 €
181
ΡΕΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
25,00 €
182
ΡΕΚΤΙΦΙΕ Ε∆ΡΩΝ & ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ
200,00 €
183
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
70,00 €
184
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΚΤΡΩΝ ΤΗΛΕΣΚ. ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ
220,00 €
185
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
90,00 €
186
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΚΙΤΡΙΝΗ ΛΩΡΙ∆Α
200,00 €
187
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ
25,00 €
188
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
300,00 €
189
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΠ(ABS) ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ
650,00 €
190
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΡΟΥ
25,00 €
191
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΡΟΜΕΤΡΟΥ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
60,00 €
192
ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ
200,00 €
193
ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ
280,00 €
194
ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΠΑΤΟΥΡΩΝ
220,00 €
195
ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ ΤΑΜΠΟΥΡΟΥ
30,00 €
196
ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ
100,00 €
197
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
150,00 €
198
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
140,00 €
199
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ
20,00 €
200
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΡΕΛΕ
110,00 €
201
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ∆ΥΝΑΜΟΛΗΠΤΗΣ -ΡΤΟ
400,00 €
202
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
380,00 €
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203
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣΜΑΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΡΤΟ
450,00 €
204
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
60,00 €
205
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
180,00 €
206
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΦΕΚ 1186/ 25-08-2003) ΤΥΠΟΥ ΑΑ, Α, Β
155,00 €
207
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ (ΑΑ13) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ
ΒΑΣΙΚΟ
50,00 €
208
ΣΕΡΒΙΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ, ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ, ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ κτλ
110,00 €

Επισκευή χωματουργικών μηχανημάτων – φορτωτών και λοιπών ΜΕ
ΑΑ
Περιγραφή
Ποσό χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ
50,00 €
1
ΑΛΛΑΓΗ ∆ΑΧΤΥΛΙ∆ΙΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
270,00 €
2
ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ
60,00 €
3
ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ
40,00 €
4
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
60,00 €
5
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ
36,00 €
6
ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ∆ΥΝΑΜΟ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ)
30,00 €
7
ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ∆ΥΝΑΜΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
30,00 €
8
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ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ
36,00 €
9
ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΥΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ
60,00 €
10
ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
40,00 €
11
ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΟΜΠΛΕ
150,00 €
12
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ (ΒΙ∆ΩΤΑ)
35,00 €
13
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ (ΚΟΛΗΤΑ)
45,00 €
14
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ
60,00 €
15
ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
120,00 €
16
ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ
70,00 €
17
ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
40,00 €
18
ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
60,00 €
19
ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
60,00 €
20
ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
5,00 €
21
ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ
60,00 €
22
ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ & RH ΦΙΛΙΣΤΡΙΝΙ ΦΟΡΤΩΤΗ
120,00 €
23
ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
110,00 €
24
ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
40,00 €
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25
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ
80,00 €
26
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΥ
70,00 €
27
ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
45,00 €
28
ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ
16,00 €
29
ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ
75,00 €
30
ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
60,00 €
31
ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΣΤΡΑΣ ΑΕΡΟΣ
50,00 €
32
ΑΛΛΑΓΗ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
40,00 €
33
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
50,00 €
34
ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ
60,00 €
35
ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΠΙΣΩ
50,00 €
36
ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ-ΣΙΑΓΩΝΕΣ-ΚΥΛΙΝ∆ΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ
50,00 €
37
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ
180,00 €
38
ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ
250,00 €
39
ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ
220,00 €
40
ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
220,00 €
41
ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ
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220,00 €
42
ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΥΣΚΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ & ΒΑΣΕΙΣ
120,00 €
43
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙ∆ΑΣ
50,00 €
44
ΒΑΦΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
1.200,00 €
45
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
500,00 €
46
ΒΑΦΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1.400,00 €
47
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ (ΣΑΠ)
150,00 €
48
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
250,00 €
49
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
100,00 €
50
ΕΞΑΓΩΓΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
350,00 €
51
ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ
12,00 €
52
ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΥΛΩΝΑ
250,00 €
53
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
85,00 €
54
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ & ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ∆ΙΑΦΟΡ
100,00 €
55
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ
100,00 €
56
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ
100,00 €
57
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
70,00 €
58
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ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΑΕΡΟΣ
60,00 €
59
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΑΝ/ΣΗ 6 ΜΠΕΚ
180,00 €
60
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΛΩΝΑ
250,00 €
61
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΗΣ
150,00 €
62
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΡΜΟΥ
280,00 €
63
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
120,00 €
64
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
60,00 €
65
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΑΕΡΑ
30,00 €
66
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΥΝΑΜΟ (ΟΛΙΚΗ)
35,00 €
67
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ
120,00 €
68
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
60,00 €
69
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ (ΟΛΙΚΗ)
45,00 €
70
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΤΙΖΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΟΝΤΕΡ
25,00 €
71
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΟΥ
70,00 €
72
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ & ΒΑΦΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ
400,00 €
73
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
18,00 €
74
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΑΡΟΥ
15,00 €
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75
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ
100,00 €
76
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ
120,00 €
77
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ Ε∆ΡΩΝ & ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ
280,00 €
78
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ Μ.Ε
70,00 €
79
ΚΑΡΦΩΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ
45,00 €
80
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑ
80,00 €
81
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
80,00 €
82
ΚΟΛΛΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
20,00 €
83
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
20,00 €
84
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-ΠΙΛΟΤΟΥ-ΓΚΑΖΙΟΥ
100,00 €
85
ΡΕΚΤΙΦΙΕ Ε∆ΡΩΝ & ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ
200,00 €
86
ΣΕΡΒΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
110,00 €
87
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ
25,00 €
88
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΠ(ABS) ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ
650,00 €
89
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΡΟΥ
25,00 €
90
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΡΟΜΕΤΡΟΥ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
60,00 €
91
ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ
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200,00 €
92
ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ
280,00 €
93
ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΠΑΤΟΥΡΩΝ
220,00 €

Επισκευή ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου
ΑΑ
Περιγραφή
Ποσό
χωρίς ΦΠΑ

Επισκευές εντός καταστήματος
1
Επισκευές ελαστικών έως και 16'
9,00 €
2
Επισκευές ελαστικών 16' έως και 17,5'
17,50 €
3
Επισκευές ελαστικών 17,5' έως και 22,5'
19,00 €
4
Επισκευές ελαστικών μηχανημάτων έργου
24,00 €
ΑΑ
Επισκευές εκτός καταστήματος(κινητό συνεργείο)
1
Επισκευές ελαστικών έως και 22,5' εντός ΔΕ Χανιων
32,00 €
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2
Επισκευές ελαστικών έως και 22,5' εντός ΔΕ Σουδας, Ακρωτηριου, Ελ.Βενιζελου, Θερισσου, Νεας
Κυδωνιας
40,00 €
3
Επισκευές ελαστικών έως και 22,5 εντός ΔΕ Κεραμιών
65,00 €
Παράρτημα Ε

Πίνακας
ενδεικτικών
«Τμήμα υπηρεσιών»
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

εργασιών

ομαδοποιημένων

Ε01. Εργασίες Φανοποιείου – βαφείου

ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΥΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ & RH ΦΙΛΙΣΤΡΙΝΙ ΦΟΡΤΩΤΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΒΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ
ΒΑΦΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
ΒΑΦΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΒΑΦΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΒΑΦΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ & ΒΑΦΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΚΙΤΡΙΝΗ ΛΩΡΙ∆Α

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ε02. Εργασίες επισκευής κινητήρα – ρεκτιφιέ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΗΣ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΡΜΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ(ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓ.&ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ Ε∆ΡΩΝ & ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ
ΡΕΚΤΙΦΙΕ Ε∆ΡΩΝ & ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ
ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ
ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ

ανά
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ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΠΑΤΟΥΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ε03. Εργασίες επισκευής ταπετσαρίας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ε04. Εργασίες επισκευής συστήματος εξάτμισης

ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΟΜΠΛΕ
ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΟΜΠΛΕ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΤΟ ΚΑΤΩ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΥΣΚΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ & ΒΑΣΕΙΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΥΣΚΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ & ΒΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΚΟΛΛΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ε05. Εργασίες επισκευής υπερκατασκευών / μηχανουργείου

ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ & ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΥ∆Ι ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟΥΛΟΥ & ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ ΓΕΡΑΝΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑ∆ΩΝ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΥΛΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΛΥΣΤΡΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ - ∆ΥΝΑΜΟΛΗΠΤΗΣ -ΡΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣΜΑΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΡΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΛΕΣΚ. ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥ/ΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ & ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΤΟΥ ΚΑΡΟΣΤΑΣ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 5ΜΜ (ΟΛΙΚΗ)
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΧΟΑΝΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΕΞΑΓΩΓΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΜΠΛΕΡ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΥΛΩΝΑ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΣΚ. ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΟΡΕΙΟΥ-ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΛΩΝΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡ∆ΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ & ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΠΡΕΣΑΣ - ΚΟΛΛΗΜΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑ∆ΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΓΑΝΤΖΩΝ ΠΟΡΤΑΣ ΜΥΛΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ο∆ΗΓΟΥ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΡ∆Ι
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΕΙΟΥ-ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΜΕ HARDOX 5MM ΚΟΜΠΛΕ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΛΙΑΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΙΡΟ
ΙΣΙΩΜΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΤΟΥ ΠΛΑΙΝΩΝ ΧΟΑΝΗΣ ΚΟΜΠΛΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΝΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΧΡΩΜΙΩΣΗ ΒΑΚΤΡΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΣΙΕΡΕΣ ΕΡΤΑΛΟΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΙΩΣΗ ΒΑΚΤΡΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΧΛΙΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΥΛΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΕΤΙΑ 4ΜΜ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΕΣΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΙΡΟΥ Φ30
ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ε∆ΡΕΣ & ΠΥΡΟΙ
ΚΟΛΛΗΜΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ (ΑΑ13) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ
ΒΑΣΙΚΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΦΕΚ 1186/ 25-08-2003) ΤΥΠΟΥ Α Η ΑΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΦΕΚ 1186/ 25-08-2003) ΤΥΠΟΥ ΑΑ, Α, Β
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΦΕΚ 1186/ 25-08-2003) ΤΥΠΟΥ Β
ΡΕΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΚΤΡΩΝ ΤΗΛΕΣΚ. ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ
ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ ΤΑΜΠΟΥΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ε06. Εργασίες επισκευής ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών

ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ∆ΥΝΑΜΟ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ)
ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ∆ΥΝΑΜΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ (ΒΙ∆ΩΤΑ)
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ (ΚΟΛΗΤΑ)
ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙ∆ΑΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΡΕΛΕ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΥΝΑΜΟ (ΟΛΙΚΗ)
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ (ΟΛΙΚΗ)
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΑΡΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ADBLUE
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-ΠΙΛΟΤΟΥ-ΓΚΑΖΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΡΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΡΟΜΕΤΡΟΥ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ε07. Εργασίες ρύθμισης επισκευή αντλιών / μπεκ

ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΑΝ/ΣΗ 6 ΜΠΕΚ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ε08. Εργασίες επισκευής δικύκλων

ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΠΙΣΩ ΜΟΤΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΓΑΝΤΖΩΝ (ΠΙΑΣΤΡΑΣ) ΠΟ∆ΙΑΣ ΜΟΤΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΝΑΖΙΑ-ΑΛΥΣΙ∆Α ΜΟΤΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΜΟΤΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΜΟΤΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑ∆ΙΑ & ΦΙΛΤΡΟ ΜΟΤΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΩΝ ΜΟΤΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΟΤΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΦΡΕΝΟΥ ΜΟΤΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΟΤΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΚΟΝΤΕΡ ΜΟΤΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΦΡΕΝΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΜΟΤΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ ΜΟΤΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΤΟ (ΛΥΣΙΜΟ-∆ΕΣΙΜΟ)
ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΕΝΑ ΜΟΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΠΙΣΤΟΝΟΥ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΥΖΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΟΥΛΟΥ ΒΑΡΙΑΤΟΡ
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ & ∆ΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΟΤΟ (ΛΥΣΙΜΟ-∆ΕΣΙΜΟ)
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ ΜΟΤΟ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΜΟΤΟ
ΣΕΡΒΙΣ ΜΟΤΟ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ε09. Εργασίες επισκευής αναρτήσεων

ΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΟΦΥΛΑ ΣΟΥΣΤΑΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΖΑΜΦΟΡ
ΑΛΛΑΓΗ ΖΥΓΙΑ ΣΟΥΣΤΑΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΑΜΦΟΡ
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΟΥΣΤΑΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΑ ΣΟΥΣΤΑΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΡΑΚΕΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΡΑΚΕΤΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ε10. Λοιπές εργασίες επισκευής πλαισίων οχημάτων / σερβις οχημάτων

ΑΛΛΑΓΗ ∆ΑΧΤΥΛΙ∆ΙΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ
ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑ∆ΙΩΝ & Φ. ΛΑ∆ΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΡΒΟΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ∆ΙΣΚΟ-ΠΛΑΤΩ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΧΕΛΩΝΑΣ ΣΑΣΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΣΤΡΑΣ ΑΕΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ
ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΠΙΣΩ
ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ-ΣΙΑΓΩΝΕΣ-ΚΥΛΙΝ∆ΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ
ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ

17PROC001751475 2017-07-25
ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΚΑΡΕ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΥΛΙΚΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ -ΣΕΡΒΙΣ A/C - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ (ΣΑΠ)
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΕΡΒΙΣ A/C ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ/ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΕΞΑΓΩΓΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΚΡΟΥΠ ∆ΙΑΦ/ΚΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΡΙΒΗΣ & ΣΤΑΥΡΟ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΡΙΒΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΞΟΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΣΑΣΜΑΝ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ∆ΙΣΚΟ-ΠΛΑΤΩ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΓΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ & OVER ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΛΕΟΦΟΡΕΙΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ ΛΕΟΦΟΡΕΙΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ & ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ∆ΙΑΦΟΡ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΑΕΡΟΣ
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΑΕΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΧΑΛΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΣΑΣΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ/ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΛΕΟΦΟΡΕΙΟΥ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ/ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΛΕΟΦΟΡΕΙΟΥ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ Μ.Ε
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΚΑΡΦΩΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΚΡΟΥΠ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ NSN
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΛΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ
ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
ΣΕΡΒΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΣΕΡΒΙΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ, ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ, ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ κτλ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΠ(ABS) ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ε11. Εργασίες βουλκανιζατερ

ΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΜΟΤΟ
Επισκευές ελαστικών 16' έως και 17,5'
Επισκευές ελαστικών 17,5' έως και 22,5'
Επισκευές ελαστικών έως και 16'
Επισκευές ελαστικών έως και 22,5 εντός ΔΕ Κεραμιών
Επισκευές ελαστικών έως και 22,5' εντός ΔΕ Σουδας, Ακρωτηριου, Ελ.Βενιζελου, Θερισσου, Νεας Κυδωνιας
Επισκευές ελαστικών έως και 22,5' εντός ΔΕ Χανιων
Επισκευές ελαστικών μηχανημάτων έργου
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ/ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΛΕΟΦΟΡΕΙΟΥ
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ε12. Εργασίες επισκευής ταχογράφων

ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΤΙΖΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΟΝΤΕΡ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΜΕΡΙΚΗ)
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΟΛΙΚΗ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

