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ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

Α.Γ.Α.: 45ΤΝΥΖ8-ΜΒ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Τςσικό, 01-11-2011 

ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ  

Καπαθωνοδπόμος 95 Τςσικό Ρ.Θ. 15452 Απ. Απoθ.: 300 

 Απ. Ξπωη.: 23027/01-11-2011 

 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ ΑΞΝ 27-10-2011 26ηρ ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΥΠ  

ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ 

 

 Πην Τπρηθό ζήκεξα ζηηο είκοζι επηά (27) ηνπ κελόο Νκηωβπίος ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Ξέμπηη 

θαη ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην, απνηεινύκελν από ηνπο: 

 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΑΞΝΛΡΔΠ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΣΑΙΑΕΥΛΗΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
ΠΝΚΞΑΠΑΘΖ – ΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΓΑΛΗΖΙ – ΕΑΦΟΑΘΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ 

ΞΔΡΟΗΡΠΖ – ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΘΝΚΛΖΛΝ – ΘΝΚΞΑ ΑΛΛΑ 

ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΒΟΥΛ – ΞΑΙΝΠ ΡΠΑΚΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ 
ΞΑΞΑΣΟΝΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ  

ΑΛΡΞΑ – ΘΝΓΘΝΙΝ ΓΗΝΛΠΗΑ  
ΚΑΕΑΟΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ – ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ  

ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ  
ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ  

ΓΑΙΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ  
ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  

ΑΛΓΟΝΙΗΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ  
ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ  

ΞΙΗΥΡΑ ΣΟΠΝΙΑ  

ΣΑΛΑΘΝΙΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ  
ΘΑΟΗΥΡΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ  

ΓΑΡΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ – ΑΙΘΗΒΗΑΓΖΠ  
ΚΞΑΡΕΑΘΖ ΚΑΟΗΑ  

ΟΑΞΡΖ ΕΥΖ  
ΡΟΔΕΝ – ΠΘΝΟΝΓΗΑΛΛΖ ΚΑΟΗΑ – ΔΙΔΛΖ  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ ΘΔΝΦΟΑΠΡΝΠ  

ΘΑΒΑΙΑΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ  
 

 Ππλήιζε παξόληνο θαη ηνπ Γεκάξρνπ Ξαληειή Μπξηδάθε, ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό 

Θαηάζηεκα επί ηεο νδνύ Καξαζσλνδξόκνπ 95, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση. 22168/21-10-2011 

έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Ξξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ. θαη 

Δ.Ζ.Γ.. 

 Ξξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) Γεκνηηθώλ 

Ππκβνύισλ παξόληεο ήηαλ είθνζη δύν (22) θαη απόληεο πέληε (5) ήηνη νη θ.θ. Σαιαδσλίηεο Γεκήηξηνο, Γαληήι 

– Εαθξαθνπνύινπ Πνθία, Θνκλελνύ – Θνύκπα Άλλα, Κπαηδάθε Καξία θαη Ρζάκεο Αλδξέαο. 

 

 Ζ Γεκνηηθή Πύκβνπινο θ. Κπαηδάθε Καξία πξνζήιζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο Ζ.Γ.. 

 

 Ζ Γεκνηηθή Πύκβνπινο θ. Πνπκπαζάθε – Ξαπαδεκνύιε Θσλζηαληίλα απερώξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 1νπ ζέκαηνο Ζ.Γ.. Ν Γεκνηηθόο Πύκβνπινο θ. Νηθνλνκίδεο Θεόθξαζηνο απερώξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 3νπ ζέκαηνο Ζ.Γ.. Νη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη θ.θ. Αληύπα – Θνύγθνπινπ Γηνλπζία θαη Θαξηώηεο Αιέμαλδξνο 

απερώξεζαλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 10νπ ζέκαηνο Ζ.Γ.. Ζ Γεκνηηθή Πύκβνπινο θ. Οάπηε Εσή απερώξεζε 
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θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 16νπ ζέκαηνο Ζ.Γ.. Ζ Γεκνηηθή Πύκβνπινο θ. Ρξέδνπ – Πθνπξνγηάλλε Καξία - Διέλε 

απερώξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 19νπ ζέκαηνο Ζ.Γ.. 

 

 Πηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Γεώξγηνο 

Κνύηζηνο. 

ΘΔΚΑ 16ο Ζ.Γ. 

Απεςθείαρ ανάθεζη ζςνηήπηζηρ και επιζκεςήρ ηος μησανοκίνηηος εξοπλιζμού ηος Γήμος με 

ηην διαδικαζία ηηρ διαππαγμάηεςζηρ (σωπίρ δημοζίεςζη πποκήπςξηρ διαγωνιζμού)  

 

 Δηζεγνύκελε ην αλσηέξσ ζέκα ε Ξξόεδξνο είπε: 

 

 Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα ζπλάπηνπλ ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο ηνπο πξνζθεύγνληαο ζηε 

δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο λα πξνεγείηαη δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο. 

 

 Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα ηεξεζεί ζηελ αθόινπζε πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 25 παξ. 1 

πεξ. α ηνπ Ξ.Γ. 60/2007. 

 

(α) Δάλ ύζηεξα από αλνηθηή ή θιεηζηή δηαδηθαζία δελ ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά ή θακία 

από ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο δελ θξίλεηαη θαηάιιειε ή  εάλ δελ ππάξρεη θαλείο 

ππνςήθηνο, εθόζνλ δελ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί νπζησδώο νη αξρηθνί όξνη ηεο ζύκβαζεο. 

 

 Πηηο 19-09-2011 δηεμήρζε αλνηθηόο δηεζλήο δηαγσληζκόο γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ 

κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν από ηηο 52 νκάδεο εξγαζηώλ ππεβιήζε θαηάιιειε 

πξνζθνξά κόλνλ ζε ηέζζεξηο από απηέο. Γηα ηηο ππόινηπεο νκάδεο εξγαζηώλ νη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο γηα 

ηηο παξαθάησ νκάδεο δελ θξίζεθαλ θαηάιιειεο ελώ ζε νξηζκέλεο από απηέο δελ ππεβιήζε θακία πξνζθνξά. 

Ππγθεθξηκέλα: 

 

1ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) 

Ππζηήκαηνο ςύμεο απνξξηκκαηνθόξσλ, θνξηεγώλ, 

βπηηνθόξνπ θαη θαιαζνθόξσλ κάξθαο MERCEDES 

H πποζθοπά δεν 

κπίθηκε καηάλληλη 

2ε 

θαηεγνξία 

Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) 

Ππζηήκαηνο ςύμεο θνξηεγώλ θαη βπηηνθόξνπ κάξθαο MAN 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

3ε 

θαηεγνξία 

Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο                                 

 iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςύμεο 

απνξξηκκαηνθόξσλ, θνξηεγώλ, κάξθαο IVECO 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

4ε 

θαηεγνξία 

Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο                                  

iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςύμεο 

απνξξηκκαηνθόξσλ θαη θνξηεγώλ κάξθαο SCANIA 

H πποζθοπά δεν 

κπίθηκε καηάλληλη 

5ε 

θαηεγνξία 

Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο                                   

iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςύμεο 

απνξξηκκαηνθόξσλ θαη θνξηεγώλ κάξθαο VOLVO 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

6ε 

θαηεγνξία 

Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο                                  

iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςύμεο 

απνξξηκκαηνθόξσλ θαη θνξηεγώλ κάξθαο REUNALT 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

7ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο                                

Γελ ππνβιήζεθε θακία 
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 iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) ζπζηήκαηνο ςύμεο 

v) Ππζηήκαηνο πέδεζεο κηθξώλ θνηλώλ κε αλαηξεπόκελσλ 

θνξηεγώλ κάξθαο MITSUBISHI 

πξνζθνξά 

8ε 

θαηεγνξία 

 

 

 

Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) 

Ππζηήκαηνο ςύμεο v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο κηθξώλ 

θνξηεγώλ θαη ηξηθύθινπ κάξθαο PIAGGIO 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

9ε θαηεγνξία Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο                                  

iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςύμεο v) 

ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη ινηπώλ ζπζηεκάησλ επηβαηεγώλ 

νρεκάησλ κάξθαο HYUNDAI από εμνπζηνδνηεκέλν 

ζπλεξγείν ιόγσ εγγύεζεο 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

10ε θαηεγνξία Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο                                  

 iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο  iv) Ππζηήκαηνο ςύμεο                                       

 v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη ινηπώλ ζπζηεκάησλ 

επηβαηεγνύ νρήκαηνο κάξθαο AUDI από εμνπζηνδνηεκέλν 

ζπλεξγείν ιόγσ εγγύεζεο  

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

11ε θαηεγνξία Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο                                 

 iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο  iv) Ππζηήκαηνο ςύμεο 

v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη ινηπώλ ζπζηεκάησλ επηβαηεγνύ 

νρήκαηνο  κάξθαο PEUGEOT 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

12ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο                                

 iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςύμεο    

v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη ινηπώλ ζπζηεκάησλ επηβαηεγνύ 

νρήκαηνο κάξθαο SKODA από εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν 

ιόγσ εγγύεζεο 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

13ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο  iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) 

Ππζηήκαηνο ςύμεο v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη ινηπώλ 

ζπζηεκάησλ επηβαηεγνύ νρήκαηνο κάξθαο CITROEN C5 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

14ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) 

Ππζηήκαηνο ςύμεο v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο θνξηεγώλ 

θνηλώλ κε αλαηξεπόκελσλ κάξθαο CITROEN 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

15ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο  iv) 

Ππζηήκαηνο ςύμεο v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη ινηπώλ 

ζπζηεκάησλ θιεηζηνύ θνξηεγνύ κάξθαο FIAT από 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 



4 
 

εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ιόγσ εγγύεζεο 

16ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο  iv) 

Ππζηήκαηνο ςύμεο v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη ινηπώλ 

ζπζηεκάησλ θνξηεγνύ θνηλνύ κε αλαηξεπόκελνπ κάξθαο 

DACIA από εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ιόγσ εγγύεζεο 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

17ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε  i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο v) θαη 

πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ 

(ζαξώζξνπ) κάξθαο  RAVO – IVECO 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

18ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε  i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο θαη 

πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ 

(ζαξώζξνπ) κάξθαο  UNIECO 40.6 SE 

H πποζθοπά δεν 

κπίθηκε καηάλληλη 

19ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε  i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο θαη 

πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ 

(ζαξώζξνπ) κε ππεξθαηαζθεπή κάξθαο JOHNSTON θαη 

όρεκα κάξθαο IVECO 

H πποζθοπά δεν 

κπίθηκε καηάλληλη 

20ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο θαη 

πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ 

(ζαξώζξνπ) κάξθαο  HAKO CITYMASTER 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

21ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε  i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο θαη 

πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ 

(ζαξώζξνπ) κάξθαο MFH 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

22ε θαηεγνξία Δπηζθεπή –ζπληήξεζε  i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο θαη 

πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ  ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ 

(θνξησηή) κάξθαο  CASE 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

23ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε  i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο 

δηεύζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο θαη 

πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ 

(ζαξώζξνπ) κάξθαο  DULEVO 

H πποζθοπά δεν 

κπίθηκε καηάλληλη 

24ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε θηλεηήξα θαη πδξαπιηθώλ 

ζπζηεκάησλ κεραλήκαηνο έξγνπ (θνξησηή) κάξθαο 

BOBCAT 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

25ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε θηλεηήξα θαη πδξαπιηθώλ 

ζπζηεκάησλ κεραλήκαηνο έξγνπ (θνξησηή) κάξθαο JCB 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

26ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε θηλεηήξα θαη πδξαπιηθώλ 

ζπζηεκάησλ κεραλήκαηνο έξγνπ (θνξησηή) κάξθαο 

INTERNATIONAL 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 
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27ε θαηεγνξία Δξγαζία – επηζθεπή ειεθηξνινγηθώλ ζπζηεκάησλ νρεκάησλ 

– κεραλεκάησλ έξγνπ (κπαηαξία, δπλακό, ιάκπεο, air 

condition θ.ιπ.) 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

28ε θαηεγνξία Δξγαζία  επηζθεπήο ησλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ησλ 

ππεξθαηαζθεπώλ ησλ θνξηεγώλ, ησλ γεξαλώλ ησλ 

θαιαζνθόξσλ θαη ησλ θνξηεγώλ κε αξπάγε  

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

29ε θαηεγνξία Δξγαζία επηζθεπήο ειαζηηθώλ επηβαηεγώλ, δηθύθισλ, 

θνξηεγώλ απνξξηκκαηνθόξσλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ 

επηηόπνπ ζην ηόπν ηεο βιάβεο ή ζηάζκεπζεο από θηλεηό 

ζπλεξγείν επηζθεπήο κε πνηλή απνθιεηζκνύ  

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

30ε θαηεγνξία Δξγαζία επηζθεπήο ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο θνξηεγώλ θαη 

απνξξηκκαηνθόξσλ  

H πποζθοπά δεν 

κπίθηκε καηάλληλη 

31ε θαηεγνξία Δξγαζία επηζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ησλ θνξηεγώλ 

θαη απνξξηκκαηνθόξσλ  θαη κεραλεκάησλ έξγνπ  

H πποζθοπά δεν 

κπίθηκε καηάλληλη 

32ε θαηεγνξία Δξγαζία επηζθεπήο ζπζηεκάησλ ηξνθνδνζίαο 

πεηξειαηνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

33ε θαηεγνξία Δπηζθεπή ςεθηαθώλ θαη αλαινγηθώλ ηαρνγξάθσλ θνξηεγώλ 

θαη απνξξηκκαηνθόξσλ  

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

34ε θαηεγνξία Δξγαζία επηζθεπήο θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θνξηεγώλ ησλ 

απνξξηκκαηνθόξσλ  θαη ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

35ε θαηεγνξία Δξγαζία αληηθαηάζηαζεο  αλεκνζώξαθα θαη θξπζηάιισλ 

νρεκάησλ  

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

40ε θαηεγνξία Δξγαζία πιπζίκαηνο θαη ιίπαλζεο επηβαηεγώλ, δηθύθισλ θαη 

κηθξώλ θνξηεγώλ 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

41ε θαηεγνξία Δξγαζία πιπζίκαηνο θαη ιίπαλζεο απνξξηκκαηνθόξσλ, 

θνξηεηώλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

42ε θαηεγνξία Δξγαζίεο θαλνπνηίαο επηβαηεγώλ θαη κηθξώλ θνξηεγώλ 

αλνηθηώλ θαη θιεηζηώλ 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

43ε θαηεγνξία Δξγαζίεο θαλνπνηίαο θνξηεγώλ, απνξξηκκαηνθόξσλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγνπ 

H πποζθοπά δεν 

κπίθηκε καηάλληλη 

44ε θαηεγνξία Δξγαζίεο επηζθεπήο εμαηκίζεσλ θαη θαηαιπηώλ νρεκάησλ 

θαη κεραλεκάησλ έξγνπ 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

45ε θαηεγνξία Ππληήξεζε θαη  επηζθεπή δηθύθισλ κάξθαο PIAGGIO Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

46ε θαηεγνξία Ππληήξεζε επηζθεπή δηθύθισλ θαη κνηνπνδειάησλ κάξθαο 

HONDA 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

47ε θαηεγνξία Ππληήξεζε θαη επηζθεπή δηθύθισλ θαη κνηνπνδειάησλ 

κάξθαο ΑΚΑΣΑ 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

  

48ε θαηεγνξία Ππληήξεζε θαη επηζθεπή δηθύθισλ κάξθαο ΚODENAS Γελ ππνβιήζεθε θακία 
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πξνζθνξά 

49ε θαηεγνξία Ππληήξεζε θαη επηζθεπή δηθύθισλ κάξθαο KAWASAKI Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

50ε θαηεγνξία Ππληήξεζε θαη επηζθεπή δηθύθινπ κάξθαο DAYTONA Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

51ε θαηεγνξία Ξξνκήζεηα δηαθόξσλ αλαιώζηκσλ αληαιιαθηηθώλ νρεκάησλ 

(παινθαζαξηζηήξεο, πιαηνθαζίζκαηα, παηάθηα, θ.ι.π.) 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

52ε θαηεγνξία Ξξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ (βνύξηζεο) γηα ηα ζάξσζξα 

ΑΛΑΙΡΗΘΑ : 

ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ  ΒΝΟΡΠΑ Φ 600 PPN - ΠΟΚΑ (ζε πιαζηηθή 

βάζε - ηύπνπ ηλώλ)  

ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ  ΒΝΟΡΠΑ Φ 600 PPN – ΠΟΚΑ (ζε πιαζηηθή 

βάζε - βαξέσο ηύπνπ) 

ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ  ΒΝΟΡΠΑ Φ 600 PPN – ΠΟΚΑ (ζε πιαζηηθή 

βάζε - βαξέσο ηύπνπ) 

ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ  ΒΝΟΡΠΑ Φ 600 PPN – ΠΟΚΑ (ζε πιαζηηθή 

βάζε - βαξέσο ηύπνπ) 

ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ ΒΝΟΡΠΑ Φ 320, από ζύξκα ζε μύιηλε βάζε 

ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ ΒΝΟΡΠΑ Φ 320, από ζύξκα ζε μύιηλε βάζε 

Γελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά 

 

 Πηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 25 παξ.1 πεξ. α ηνπ 

Ξ.Γ.60/2007 ν Γήκνο απέζηεηιε έγγξαθα-πξνζθιήζεηο ζηηο θάησζη εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ σο θύξην 

αληηθείκελν ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηελ ππνβνιή νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο (έθπησζε επί ησλ εξγαζηώλ θαη ησλ αληαιιαθηηθώλ) σο αθνινύζσο: 

 Κε ην ππ’αξηζ.21611/11-10-2011 έγγξαθν-πξόζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία Α. ΘΑΝΠΖΠ Α.Δ. λα 

ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο εξγαζίαο: 

 

1ε 

θαηεγνξία 

Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεύζπλζεο  

iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςύμεο απνξξηκκαηνθόξσλ, 

θνξηεγώλ, βπηηνθόξνπ θαη θαιαζνθόξσλ κάξθαο MERCEDES 

2ε 

θαηεγνξία 

Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεύζπλζεο                                                

iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςύμεο θνξηεγώλ θαη βπηηνθόξνπ 

κάξθαο MAN 

3ε 

θαηεγνξία 

Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεύζπλζεο                                 

 iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςύμεο απνξξηκκαηνθόξσλ, 

θνξηεγώλ, κάξθαο IVECO 

4ε 

θαηεγνξία 

Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεύζπλζεο                                  

iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςύμεο απνξξηκκαηνθόξσλ θαη 

θνξηεγώλ κάξθαο SCANIA 

5ε 

θαηεγνξία 

Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεύζπλζεο                                   

iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςύμεο απνξξηκκαηνθόξσλ θαη 

θνξηεγώλ κάξθαο VOLVO 
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6ε 

θαηεγνξία 

Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεύζπλζεο                                  

iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςύμεο απνξξηκκαηνθόξσλ θαη 

θνξηεγώλ κάξθαο REUNALT 

7ε 

θαηεγνξία 

Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεύζπλζεο                                

 iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) ζπζηήκαηνο ςύμεο v) Ππζηήκαηνο πέδεζεο 

κηθξώλ θνηλώλ κε αλαηξεπόκελσλ θνξηεγώλ κάξθαο MITSUBISHI 

8ε 

θαηεγνξία 

 

 

 

Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεύζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςύμεο v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο κηθξώλ θνξηεγώλ θαη ηξηθύθινπ 

κάξθαο PIAGGIO 

19ε 

θαηεγνξία 

Δπηζθεπή – ζπληήξεζε  i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεύζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο 

κεηάδνζεο θίλεζεο θαη πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ 

(ζαξώζξνπ) κε ππεξθαηαζθεπή κάξθαο JOHNSTON θαη όρεκα κάξθαο IVECO 

27ε 

θαηεγνξία 

Δξγαζία – επηζθεπή ειεθηξνινγηθώλ ζπζηεκάησλ θνξηεγώλ θαη απνξξηκκαηνθόξσλ 

νρεκάησλ (κπαηαξία, δπλακό, ιάκπεο θ.ι.π.) 

28ε 

θαηεγνξία 

Δξγαζία  επηζθεπήο ησλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ησλ ππεξθαηαζθεπώλ ησλ θνξηεγώλ, 

ησλ γεξαλώλ ησλ θαιαζνθόξσλ θαη ησλ θνξηεγώλ κε αξπάγε  

31ε 

θαηεγνξία 

Δξγαζία επηζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ησλ θνξηεγώλ θαη απνξξηκκαηνθόξσλ  θαη 

κεραλεκάησλ έξγνπ  

32ε 

θαηεγνξία 

Δξγαζία επηζθεπήο ζπζηεκάησλ ηξνθνδνζίαο πεηξειαηνθίλεησλ νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγνπ 

34ε 

θαηεγνξία 

Δξγαζία επηζθεπήο θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θνξηεγώλ ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ  θαη ησλ 

κεραλεκάησλ έξγνπ 

 

 Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλόκελε ζην έγγξαθν-πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ αθόινπζε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 

Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο όπσο απηέο ππνδεηθλύνληαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία 

πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 40% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα 

εξγαζίαο), ήηνη 36,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην κε 

πνζνζηηαία έθπησζε 27%. 

 

 Κε ην ππ’ αξηζκ. 21760/14-10-2011 έγγξαθν-πξόζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ 

Γ.ΑΛΡΥΛΗΡΠΖΠ λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο εξγαζίαο: 

 

18ε θαηεγνξία 

Δπηζθεπή – ζπληήξεζε  i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεύζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο 

κεηάδνζεο θίλεζεο θαη πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ 

(ζαξώζξνπ) κάξθαο  UNIECO 40.6 SE 

23ε θαηεγνξία 
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε  i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεύζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο 
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κεηάδνζεο θίλεζεο θαη πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ 

(ζαξώζξνπ) κάξθαο  DULEVO 

 

 Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλόκελε ζην έγγξαθν-πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ αθόινπζε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 

 

Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο όπσο απηέο ππνδεηθλύνληαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία 

πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 5% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο), 

ήηνη 57,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην κε 

πνζνζηηαία έθπησζε 5%. 

 

 Κε ην ππ’αξηζ.21764/14-10-2011 έγγξαθν-πξόζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία ΘΑΡΠΑΓΝΟΖΠ & ΠΗΑ 

Δ.Δ. λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 

 

44ε θαηεγνξία Δξγαζίεο επηζθεπήο εμαηκίζεσλ θαη θαηαιπηώλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ 

 

 Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλόκελε ζην έγγξαθν-πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ αθόινπζε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 

 

Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο όπσο απηέο ππνδεηθλύνληαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία 

πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 30% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα 

εξγαζίαο), ήηνη 42,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην κε 

πνζνζηηαία έθπησζε 15%. 

 

 Κε ην ππ’ αξηζκ. 21709/14-10-2011 έγγξαθν-πξόζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία Β. & Β. ΚΑΛΡΖΠ & ΠΗΑ 

Ν.Δ. λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:  

 

30ε θαηεγνξία Δξγαζία επηζθεπήο ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο θνξηεγώλ θαη απνξξηκκαηνθόξσλ  

 

 Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλόκελε ζην έγγξαθν-πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ αθόινπζε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 

 

Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο όπσο απηέο ππνδεηθλύνληαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία 

πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 15% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα 

εξγαζίαο), ήηνη 51,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην κε 

πνζνζηηαία έθπησζε 10%. 

 

 Κε ην ππ’ αξηζκ. 21705/14-10-2011 έγγξαθν-πξόζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία ΓΔΚΑΘ Α.Δ. λα 

ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 

 

17ε θαηεγνξία 

Δπηζθεπή – ζπληήξεζε  i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεύζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο 

κεηάδνζεο θίλεζεο v) θαη πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ 

(ζαξώζξνπ) κάξθαο  RAVO – IVECO 

 

 Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλόκελε ζην έγγξαθν-πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ αθόινπζε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 
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Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο όπσο απηέο ππνδεηθλύνληαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία 

πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 8,5% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα 

εξγαζίαο), ήηνη 54,90 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην πνζνζηηαία 

έθπησζε 10%. 

 

 Κε ην ππ’ αξηζκ. 21701/14-10-2011 έγγξαθν-πξόζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία ΚΞΙΔΡΠΝΠ Α.Δ. λα 

ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 

 

41ε θαηεγνξία 
Δξγαζία πιπζίκαηνο θαη ιίπαλζεο απνξξηκκαηνθόξσλ, θνξηεηώλ θαη κεραλεκάησλ 

έξγνπ 

 

 Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλόκελε ζην έγγξαθν-πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ από 14-

10-2011 νηθνλνκηθή πξνζθνξά ε νπνία έρεη σο αθνινύζσο: 

 

 Απνξξηκκαηνθόξα κεγάινπ κεγέζνπο 65,00 επξώ  πιένλ Φ.Ξ.Α.  

 Απνξξηκκαηνθόξα κηθξνύ κεγέζνπο 55,00 επξώ  πιένλ Φ.Ξ.Α.  

 Αλαηξεπόκελσλ θνξηεγώλ  55,00 επξώ  πιένλ Φ.Ξ.Α.  

 Παξώζξνπ κεγάινπ   75,00 επξώ  πιένλ Φ.Ξ.Α.  

 

 Κε ην ππ’αξηζ.21711/14-10-2011 έγγξαθν-πξόζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία ΓΔΙΖΞΔΡΖΠ-

ΟΝΚΔΙΗΥΡΖΠ Ν.Δ. λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία πξνκήζεηαο: 

 

52ε  θαηεγνξία 

Ξξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ (βνύξηζεο) γηα ηα ζάξσζξα 

ΑΛΑΙΡΗΘΑ : 

ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ  ΒΝΟΡΠΑ Φ 600 PPN - ΠΟΚΑ (ζε πιαζηηθή βάζε - ηύπνπ ηλώλ)  

ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ  ΒΝΟΡΠΑ Φ 600 PPN – ΠΟΚΑ (ζε πιαζηηθή βάζε - βαξέσο ηύπνπ) 

ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ  ΒΝΟΡΠΑ Φ 600 PPN – ΠΟΚΑ (ζε πιαζηηθή βάζε - βαξέσο ηύπνπ) 

ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ  ΒΝΟΡΠΑ Φ 600 PPN – ΠΟΚΑ (ζε πιαζηηθή βάζε - βαξέσο ηύπνπ) 

ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ ΒΝΟΡΠΑ Φ 320, από ζύξκα ζε μύιηλε βάζε 

ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ ΒΝΟΡΠΑ Φ 320, από ζύξκα ζε μύιηλε βάζε 

 

 Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλόκελε ζην έγγξαθν-πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο πξνζέθεξε έθπησζε 

20% επί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ ηεο από 17/10/2011 πξνζθνξάο ηνπ. 

 

 Κε ην ππ’αξηζ.21765/14-10-2011 έγγξαθν-πξόζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία ΑΛΓΟ. ΠΑΚΑΟΡΕΖΠ 

ΑΛΡΥΛΖΠ ΠΑΚΑΟΡΕΖΠ Ν.Δ. λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 

 

43ε θαηεγνξία Δξγαζίεο θαλνπνηΐαο θνξηεγώλ, απνξξηκκαηνθόξσλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ 

 

 Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλόκελε ζην έγγξαθν-πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ αθόινπζε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 

 

Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο όπσο απηέο ππνδεηθλύνληαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία 

πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 15% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα 

εξγαζίαο), ήηνη 51,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην 15% γηα ηα 

κε γλήζηα θαη πνζνζηηαία έθπησζε 8% γηα ηα γλήζηα Mercedes. 

 

 Κε ην ππ’ αξηζκ. 21703/14-10-2011 έγγξαθν-πξόζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία Θ.ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ Α.Δ. 

λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 
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29ε θαηεγνξία 

Δξγαζία επηζθεπήο ειαζηηθώλ επηβαηεγώλ, δηθύθισλ, θνξηεγώλ απνξξηκκαηνθόξσλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγνπ επηηόπνπ ζην ηόπν ηεο βιάβεο ή ζηάζκεπζεο από θηλεηό ζπλεξγείν 

επηζθεπήο κε πνηλή απνθιεηζκνύ  

 

 Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλόκελε ζην έγγξαθν-πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ αθόινπζε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 

 

Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο όπσο απηέο ππνδεηθλύνληαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία 

πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 10% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα 

εξγαζίαο), ήηνη 54,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην 

αληαιιαθηηθώλ πνζνζηηαία έθπησζε 15%. 

 

 Κε ην ππ’ αξηζκ. 21914/17-10-2011 έγγξαθν-πξόζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία Ξ. ΘΔΝΓΝΠΗΝ ΔΞΔ 

λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 

 

33ε θαηεγνξία Δπηζθεπή ςεθηαθώλ ηαρνγξάθσλ θνξηεγώλ θαη απνξξηκκαηνθόξσλ  

 

 Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλόκελε ζην έγγξαθν-πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ από 21-

10-2011 πξνζθνξά ηεο. 

 

 Κε ην ππ’αξηζ.21767/14-10-2011 έγγξαθν-πξόζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία ΔΞΗΡΟΝΞΑΘΖΠ 

ΛΗΘΝΙΑΝΠ λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 

 

33ε θαηεγνξία Δπηζθεπή αλαινγηθώλ ηαρνγξάθσλ θνξηεγώλ θαη απνξξηκκαηνθόξσλ  

 

 Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλόκελε ζην έγγξαθν-πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ αθόινπζε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 

 

Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο όπσο απηέο ππνδεηθλύνληαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία 

πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 25% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα 

εξγαζίαο), ήηνη 45,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην 

αληαιιαθηηθώλ πνζνζηηαία έθπησζε 10%. 

 

 Κε ην ππ’ αξηζκ. 21919/17-10-2011 έγγξαθν-πξόζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία AUTOPOINT A.E. λα 

ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 

 

9ε θαηεγνξία 

Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεύζπλζεο                                  

iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςύμεο v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη 

ινηπώλ ζπζηεκάησλ επηβαηεγώλ νρεκάησλ κάξθαο HYUNDAI από εμνπζηνδνηεκέλν 

ζπλεξγείν ιόγσ εγγύεζεο 

 

 Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλόκελε ζην έγγξαθν-πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ αθόινπζε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 

 

Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο όπσο απηέο ππνδεηθλύνληαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία 

πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 10% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα 

εξγαζίαο), ήηνη 54,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην 

αληαιιαθηηθώλ πνζνζηηαία έθπησζε 10%. 
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 Κε ην ππ’ αξηζκ. 21698/14-10-2011 έγγξαθν-πξόζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία Γ.ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ-

Β.ΡΕΑΛΗΓΑΘΖ Ν.Δ. λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 

 

24ε θαηεγνξία 
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε θηλεηήξα θαη πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ κεραλήκαηνο έξγνπ 

(θνξησηή) κάξθαο BOBCAT 

 

 Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλόκελε ζην έγγξαθν-πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ αθόινπζε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 

 

Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο όπσο απηέο ππνδεηθλύνληαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία 

πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 15% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα 

εξγαζίαο), ήηνη 51,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην 

αληαιιαθηηθώλ πνζνζηηαία έθπησζε 10%. 

 

 Κε ην ππ’αξηζ.21706/14-10-2011 έγγξαθν-πξόζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία DYNAMOTORS λα 

ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο εξγαζίαο: 

 

13ε θαηεγνξία 

Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεύζπλζεο  iii) Ππζηήκαηνο 

κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςύμεο v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη ινηπώλ 

ζπζηεκάησλ επηβαηεγνύ νρήκαηνο κάξθαο CITROEN C5 

14ε θαηεγνξία 

Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεύζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςύμεο v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο θνξηεγώλ θνηλώλ κε 

αλαηξεπόκελσλ κάξθαο CITROEN 

 

 Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλόκελε ζην έγγξαθν-πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ αθόινπζε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 

 

Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο όπσο απηέο ππνδεηθλύνληαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία 

πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 30% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα 

εξγαζίαο), ήηνη 42,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην πνζνζηηαία 

έθπησζε 10%. 

 

 Κε ην ππ’αξηζ.21697/14-10-2011 έγγξαθν-πξόζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία Γ. ΘΝΡΠΝΚΞΝΠ & ΠΗΑ 

Ν.Δ. λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 

 

46ε θαηεγνξία Ππληήξεζε επηζθεπή δηθύθισλ θαη κνηνπνδειάησλ κάξθαο HONDA 

 

 Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλόκελε ζην έγγξαθν-πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ αθόινπζε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 

 

Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο όπσο απηέο ππνδεηθλύνληαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία 

πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 20% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα 

εξγαζίαο), ήηνη 48,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην 

αληαιιαθηηθώλ πνζνζηηαία έθπησζε 10%. 

 

 Κε ην ππ’ αξηζκ. 21927/17-10-2011 έγγξαθν-πξόζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία ΙΔΘΗΥΡΑΘΖΠ 

ΗΥΑΛΛΖΠ λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 
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27ε θαηεγνξία 
Δξγαζία-επηζθεπή ειεθηξνινγηθώλ ζπζηεκάησλ δηθύθισλ, επηβαηεγώλ, εκηθνξηεγώλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγνπ (κπαηαξίεο, δπλακό, ιάκπεο, air condition θ.ι.π.) 

 

 Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλόκελε ζην έγγξαθν-πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ αθόινπζε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 

 

 Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο όπσο απηέο ππνδεηθλύνληαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία 

πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 20% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα 

εξγαζίαο), ήηνη 48,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

 

 Ζ πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ ηεο αλσηέξσ θαηεγνξίαο ζα γίλεηαη από ηελ εηαηξεία ΡΠΑΡΠΑΘΖ 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ε νπνία αληαπνθξηλόκελε ζην ππ’αξηζ.21713/14-10-2011 έγγξαθν-πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ 

καο ππέβαιε ηελ αθόινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 

 

 Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην 

αληαιιαθηηθώλ πνζνζηηαία έθπησζε 13%. 

 

 Κε ην ππ’αξηζ.21920/17-10-2011 έγγξαθν-πξόζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία ΟΔΛΖΙ Α.Δ. λα ππνβάιεη 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 

 

16ε θαηεγνξία 

Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεύζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο  iv) Ππζηήκαηνο ςύμεο v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη ινηπώλ ζπζηεκάησλ 

θνξηεγνύ θνηλνύ κε αλαηξεπόκελνπ κάξθαο DACIA από εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν 

ιόγσ εγγύεζεο 

 

 Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλόκελε ζην έγγξαθν-πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ αθόινπζε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 

 

Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο όπσο απηέο ππνδεηθλύνληαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία 

πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 30% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα 

εξγαζίαο), ήηνη 42,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην 

αληαιιαθηηθώλ πνζνζηηαία έθπησζε 20%. 

 

- Όιεο νη αλσηέξσ επηρεηξήζεηο έρνπλ σο αληηθείκελν ηηο εξγαζίεο ησλ αληίζηνηρσλ θαηεγνξηώλ, είλαη 

θεξέγγπεο θαη επαγγεικαηηθά αμηόπηζηεο. 

 

- Ν ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ (εξγαζίεο θαη 

αληαιιαθηηθά) αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 627.694,29 επξώ (γηα 18 κήλεο) (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Ξ.Α. 23%) θαη ζα θαιπθζεί από ίδηνπο πόξνπο. Νη ππάξρνπζεο εγθεθξηκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 είλαη νη αθόινπζεο:  

 

 Θ.Α. 20.6263.0000 «Ππληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ» πνζνύ 381.627,51 επξώ 

 Θ.Α. 20.6264.0001 «Ππληήξεζε θαη επηζθεπή ζαξώζξσλ» πνζνύ 30.688,86 επξώ 

 Θ.Α. 10.6262 «Ππληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ» πνζνύ 16.016,70 επξώ θαη  

 Θ.Α. 20.6672.0001 «Αληαιιαθηηθά (ζθνύπεο) γηα ζάξσζξα» πνζνύ 13.500,00 επξώ. 

 

- Ρα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό δελ δεζκεύνπλ ηνλ Γήκν, ζε αλώηαηα θαη 

θαηώηεξα όξηα, όζνλ αθνξά ζηε δηάζεζή ηνπο αλά θαηεγνξίεο. Δπίζεο, ν Γήκνο δελ δεζκεύεηαη 

όζνλ αθνξά ζηελ πνζόηεηα ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πνπ ζα πξνθύςνπλ. 

 

- Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη δεθανθηώ (18) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο. 
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- Γηα ηηο ππόινηπεο νκάδεο εξγαζηώλ (10ε, 11ε, 12ε, 15ε, 20ε, 21ε, 22ε, 25ε, 26ε, 29ε, 35ε, 40ε, 47ε, 48ε, 

49ε, 50ε θαη 51ε) γηα ηηο νπνίεο δελ ππνβιήζεθαλ πξνζθνξέο ζα ηεζεί εθ λένπ ζέκα ζην Γεκνηηθό 

Ππκβνύιην. 

 

 Βάζεη ησλ αλσηέξσ, θαιείηαη ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην λα εγθξίλεη: 

 

1) Ρελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ αλαιπηηθά ζην 

εηζεγεηηθό κέξνο. 

2) Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ζηελ εηαηξεία Α. 

ΘΑΝΠΖΠ Α.Δ. γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο εξγαζηώλ κε πνζνζηό έθπησζεο 40% γηα ηηο εξγαζίεο επί ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο θαη i) 27% επί ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ αληαιιαθηηθώλ γηα ηηο νκάδεο εξγαζηώλ 

1ε, 2ε, 3ε, 4ε, 5ε, 6ε, 7ε, 8ε, 19ε, 27ε, 31ε, 32ε, 34ε ii) θαη 45% επί ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ 

αληαιιαθηηθώλ γηα ηελ 28ε θαηεγνξία εξγαζηώλ. 

3) Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ζηελ εηαηξεία 

ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ Γ.ΑΛΡΥΛΗΡΠΖΠ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο εξγαζηώλ κε πνζνζηό έθπησζεο 5% γηα ηηο 

εξγαζίεο επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο θαη 5% επί ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ αληαιιαθηηθώλ.  

4) Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ζηελ εηαηξεία 

ΘΑΡΠΑΓΝΟΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ. γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξγαζηώλ κε πνζνζηό έθπησζεο 30% γηα ηηο εξγαζίεο 

επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο θαη 15% επί ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ αληαιιαθηηθώλ.  

5) Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ζηελ εηαηξεία Β. & Β. 

ΚΑΛΡΖΠ & ΠΗΑ Ν.Δ. γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξγαζηώλ κε πνζνζηό έθπησζεο 15% γηα ηηο εξγαζίεο επί 

ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο θαη 10% επί ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ αληαιιαθηηθώλ.  

6) Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ζηελ εηαηξεία ΓΔΚΑΘ 

Α.Δ. γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξγαζηώλ κε πνζνζηό έθπησζεο 8,5% γηα ηηο εξγαζίεο επί ηνπ ηηκνινγίνπ 

ηεο κειέηεο θαη 10% επί ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ αληαιιαθηηθώλ.  

7) Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ζηελ εηαηξεία 

ΚΞΙΔΡΠΝΠ Α.Δ.  γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ από 14-10-2011 νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά.  

8) Ρελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα ζηελ εηαηξεία ΓΔΙΖΞΔΡΖΠ-

ΟΝΚΔΙΗΥΡΖΠ Ν.Δ. κε έθπησζε 20% επί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ ηεο από 17/10/2011 

πξνζθνξάο ηνπ.  

9) Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ζηελ εηαηξεία 

ΑΛΓΟ.ΠΑΚΑΟΡΕΖΠ ΑΛΡΥΛΖΠ ΠΑΚΑΟΡΕΖΠ Ν.Δ. γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξγαζηώλ κε πνζνζηό έθπησζεο 

15% γηα ηηο εξγαζίεο επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο θαη 15% γηα ηα κε γλήζηα θαη 8% γηα ηα γλήζηα 

αληαιιαθηηθά Mercedes επί ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ.  

10) Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ζηελ εηαηξεία 

Θ.ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ Α.Δ. γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξγαζηώλ κε πνζνζηό έθπησζεο 10% γηα ηηο εξγαζίεο επί 

ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο θαη 15% επί ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ αληαιιαθηηθώλ.  

11) Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα εξγαζηώλ ζηελ εηαηξεία Ξ. ΘΔΝΓΝΠΗΝ ΔΞΔ ζύκθσλα κε ηελ από 21-10-2011 νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

12) Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ζηελ εηαηξεία 

ΔΞΗΡΟΝΞΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξγαζηώλ κε πνζνζηό έθπησζεο 25% γηα ηηο εξγαζίεο 

επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο θαη 10% επί ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ αληαιιαθηηθώλ.  

13) Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ζηελ εηαηξεία 

AUTOPOINT A.E.  γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξγαζηώλ κε πνζνζηό έθπησζεο 10% γηα ηηο εξγαζίεο επί ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο θαη 10% επί ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ αληαιιαθηηθώλ.  

14) Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ζηελ εηαηξεία 

Γ.ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ-Β.ΡΕΑΛΗΓΑΘΖ Ν.Δ.  γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξγαζηώλ κε πνζνζηό έθπησζεο 15% γηα 

ηηο εξγαζίεο επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο θαη 10% επί ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ αληαιιαθηηθώλ.  

15) Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ζηελ εηαηξεία 

DYNAMOTORS γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο εξγαζηώλ κε πνζνζηό έθπησζεο 30% γηα ηηο εξγαζίεο επί ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο θαη 10% επί ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ αληαιιαθηηθώλ.  
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16) Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ζηελ εηαηξεία 

ΘΝΡΠΝΚΞΝΠ & ΠΗΑ Ν.Δ.   γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξγαζηώλ κε πνζνζηό έθπησζεο 20% γηα ηηο 

εξγαζίεο επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο θαη 10% επί ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ αληαιιαθηηθώλ.  

17) Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ζηελ εηαηξεία 

ΙΔΘΗΥΡΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ   γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξγαζηώλ κε πνζνζηό έθπησζεο 20% γηα ηηο εξγαζίεο 

επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.  

18) Ρελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα ζηελ εηαηξεία ΡΠΑΡΠΑΘΖ 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ   κε πνζνζηό έθπησζεο 13% επί ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ αληαιιαθηηθώλ.  

19) Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ζηελ εηαηξεία ΟΔΛΖΙ 

Α.Δ. γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξγαζηώλ κε πνζνζηό έθπησζεο 30% γηα ηηο εξγαζίεο επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο 

κειέηεο θαη 20% επί ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ αληαιιαθηηθώλ. 

 

 Ξαξαθαιώ ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

Ρο Γημοηικό Πςμβούλιο αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Ρελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ θαη 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 & 67 ηνπ Λ. 3852/2010, 

3. Ρελ ππ’ αξηζκ. 14/2011 κειέηε ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ πεξεζηώλ, 

4. Ρν γεγνλόο όηη ηελ 19-09-2011 δηεμήρζε δηεζλήο αλνηθηόο δηαγσληζκόο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν από ηηο 52 νκάδεο εξγαζηώλ 

ππεβιήζε θαηάιιειε πξνζθνξά κόλνλ ζε ηέζζεξεηο από απηέο, 

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 1 πεξ. α’ ηνπ Ξ.Γ. 60/2007, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

 

 Α. Δγθξίλεη: 

 

1. Ρελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ αλαιπηηθά 

ζην εηζεγεηηθό κέξνο. 

 

2. Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ζηηο αθόινπζεο 

επηρεηξήζεηο: 

 
i. ΘΑΝΠΖΠ Α.Δ. γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο εξγαζηώλ:  

 

1ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα, ii) ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, iii) ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο, iv) ζπζηήκαηνο ςύμεο απνξξηκκαηνθόξσλ, θνξηεγώλ, βπηηνθόξνπ θαη 

θαιαζνθόξσλ κάξθαο MERCEDES 

2ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα, ii) ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, iii) ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο, iv) ζπζηήκαηνο ςύμεο θνξηεγώλ βπηηνθόξνπ κάξθαο MAN 

3ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα, ii) ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, iii) ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο, iv) ζπζηήκαηνο ςύμεο απνξξηκκαηνθόξσλ, θνξηεγώλ κάξθαο IVECO 

4ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα, ii) ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, iii) ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο, iv) ζπζηήκαηνο ςύμεο απνξξηκκαηνθόξσλ θαη θνξηεγώλ κάξθαο SCANIA 

5ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα, ii) ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, iii) ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο, iv) ζπζηήκαηνο ςύμεο απνξξηκκαηνθόξσλ θαη θνξηεγώλ κάξθαο VOLVO 

6ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα, ii) ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, iii) ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο, iv) ζπζηήκαηνο ςύμεο απνξξηκκαηνθόξσλ θαη θνξηεγώλ κάξθαο RENAULT 

7ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα, ii) ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, iii) ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο, iv) ζπζηήκαηνο ςύμεο, v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο κηθξώλ θνηλώλ κε 

αλαηξεπόκελσλ θνξηεγώλ κάξθαο MITSUBISHI 
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8ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα, ii) ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, iii) ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο, iv) ζπζηήκαηνο ςύμεο, v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο κηθξώλ θνξηεγώλ θαη ηξηθύθινπ 

κάξθαο PIAGGIO 

19ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα, ii) ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, iii) ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο θαη πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ (ζαξώζξνπ) κε 

ππεξθαηαζθεπή κάξθαο JOHNSTON θαη όρεκα κάξθαο IVECO 

27ε θαηεγνξία Δξγαζία – επηζθεπή ειεθηξνινγηθώλ ζπζηεκάησλ θνξηεγώλ θαη απνξξηκκαηνθόξσλ 

νρεκάησλ (κπαηαξία, δπλακό, ιάκπεο θ.ιπ.) 

28ε θαηεγνξία Δξγαζία επηζθεπήο ησλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ησλ ππεξθαηαζθεπώλ ησλ θνξηεγώλ, 

ησλ γεξαλώλ ησλ θαιαζνθόξσλ θαη ησλ θνξηεγώλ κε αξπάγε 

31ε θαηεγνξία Δξγαζία επηζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ησλ θνξηεγώλ θαη απνξξηκκαηνθόξσλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγνπ 

32ε θαηεγνξία Δξγαζία επηζθεπήο ζπζηεκάησλ ηξνθνδνζίαο πεηξειαηνθίλεησλ νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγνπ 

34ε θαηεγνξία Δξγαζία επηζθεπήο θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θνξηεγώλ ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ θαη ησλ 

κεραλεκάησλ έξγνπ 

 

 Υο εμήο: 

 

- Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κε πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 40% επί ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο), ήηνη 36,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ 

ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

 

- Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ γηα ηηο θαηεγνξίεο εξγαζηώλ 1ε, 2ε, 3ε, 4ε, 5ε, 6ε, 7ε, 8ε, 

19ε, 27ε, 31ε, 32ε, 34ε όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην κε πνζνζηηαία έθπησζε 27% 

 
- Δηδηθόηεξα γηα ηελ 28ε θαηεγνξία εξγαζηώλ επί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα 

αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην κε πνζνζηηαία έθπησζε 45% 

 
ii. Ξαλαγηώηεο Γ. Αλησλίηζεο γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο εξγαζηώλ 

 

18ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα, ii) ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, iii) ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο θαη πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ (ζαξώζξνπ) 

κάξθαο UNIECO 40.6 SE 

23 θαηεγνξία Δπηζθεπή ζπληήξεζε i) θηλεηήξα, ii) ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, iii) ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο θαη πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ (ζαξώζξνπ) 

κάξθαο DULEVO 

 

 Υο εμήο: 

 

- Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κε πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 5% επί ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο), ήηνη 57,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ 

ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

 

- Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην κε 

πνζνζηηαία έθπησζε 5% 

 

iii. ΘΑΡΠΑΓΝΟΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 

 

44ε θαηεγνξία Δξγαζίεο επηζθεπήο εμαηκίζεσλ θαη θαηαιπηώλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ 

 

 Υο εμήο: 
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- Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κε πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 30% επί ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο), ήηνη 42,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ 

ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

 

- Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην κε 

πνζνζηηαία έθπησζε 15% 

 

iv. Β. & Β. ΚΑΛΡΖΠ & ΠΗΑ Ν.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 

 

30ε θαηεγνξία Δξγαζία επηζθεπήο ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο θνξηεγώλ θαη απνξξηκκαηνθόξσλ  

 

Υο εμήο: 

 

- Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κε πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 15% επί ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο), ήηνη 51,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ 

ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

 

- Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην κε 

πνζνζηηαία έθπησεζε 10% 

  

v. ΓΔΚΑΘ Α.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 

 

17ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα, ii) ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, iii) ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο θαη v) πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ (ζαξώζξνπ) 

κάξθαο RAVO - IVECO 

 

 Υο εμήο: 

 

- Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κε πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 8,5% επί ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο), ήηνη 54,90 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ 

ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

 

- Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην κε 

πνζνζηηαία έθπησζε 10% 

 
vi. ΚΞΙΔΡΠΝΠ Α.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 

 

41ε θαηεγνξία Δξγαζία πιπζίκαηνο θαη ιίπαλζεο απνξξηκκαηνθόξσλ, θνξηεγώλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ 

 

 Πύκθσλα κε ηελ από 14-10-2011 νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο, ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 

 Απνξξηκκαηνθόξα κεγάινπ κεγέζνπο 65,00 επξώ  πιένλ Φ.Ξ.Α.  

 Απνξξηκκαηνθόξα κηθξνύ κεγέζνπο 55,00 επξώ  πιένλ Φ.Ξ.Α.  

 Αλαηξεπόκελσλ θνξηεγώλ  55,00 επξώ  πιένλ Φ.Ξ.Α.  

 Παξώζξνπ κεγάινπ   75,00 επξώ  πιένλ Φ.Ξ.Α.  

 

vii. ΓΔΙΖΞΔΡΖΠ – ΟΝΚΔΙΗΥΡΖΠ Ν.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία πξνκήζεηαο: 

 

52ε θαηεγνξία Ξξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ (βνύξηζεο) γηα ηα ζάξσζξα 

ΑΛΑΙΡΗΘΑ: 

ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ ΒΝΟΡΠΑ Φ 600 ΟΟΛ – ΠΟΚΑ (ζε πιαζηηθή βάζε – ηύπνπ ηλώλ) 

ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ ΒΝΟΡΠΑ Φ 600 ΟΟΛ – ΠΟΚΑ (ζε πιαζηηθή βάζε – βαξέσο ηύπνπ) 
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ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ ΒΝΟΡΠΑ Φ 490 ΟΟΛ – ΠΟΚΑ (ζε πιαζηηθή βάζε) 

ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ ΒΝΟΡΠΑ Φ 490 ΟΟΛ – ΠΟΚΑ (ζε μύιηλε βάζε) 

ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ ΒΝΟΡΠΑ Φ 320, από ζύξκα ζε μύιηλε βάζε 

ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ ΒΝΟΡΠΑ Φ 320, από ζύξκα ζε πιαζηηθή βάζε 

   

 Κε πνζνζηηαία έθπησζε 20% επί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ ηεο από 17-10-2011 

πξνζθνξάο ηνπ. 

 

viii. ΑΛΓΟ. ΠΑΚΑΟΡΕΖΠ – ΑΛΡΥΛΖΠ ΠΑΚΑΟΡΕΖΠ Ν.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 

 

43ε θαηεγνξία Δξγαζίεο θαλνπνηίαο θνξηεγώλ, απνξξηκκαηνθόξσλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ 

 

 Υο εμήο: 

 

- Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κε πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 15% επί ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο), ήηνη 51,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ 

ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

 

- Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην κε 

πνζνζηηαία έθπησζε 15% γηα ηα κε γλήζηα θαη κε πνζνζηηαία έθπησζε 8% γηα ηα γλήζηα Mercedes 

 
ix. Θ. ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ Α.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 

 

29ε θαηεγνξία Δξγαζία επηζθεπήο ειαζηηθώλ επηβαηεγώλ, δηθύθισλ, θνξηεγώλ απνξξηκκαηνθόξσλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγνπ επηηόπνπ ζην ηόπν ηεο βιάβεο ή ζηάζκεπζεο από θηλεηό ζπλεξγείν 

επηζθεπήο κε πνηλή απνθιεηζκνύ 

 

 Υο εμήο: 

 

- Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κε πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 10% επί ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο), ήηνη 54,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ 

ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

 

- Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην κε 

πνζνζηηαία έθπησζε 15% 

 
 

x. ΘΔΝΓΝΠΗΝ Δ.Ξ.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 

 

33ε θαηεγνξία Δπηζθεπή ςεθηαθώλ ηαρνγξάθσλ θνξηεγώλ θαη απνξξηκκαηνθόξσλ 

 

 Πύκθσλα κε ηελ από 21-10-2011 πξνζθνξά ηεο, δειαδή 80,00 επξώ αλά ςεθηαθό ηαρνγξάθν. 

 

xi. ΔΞΗΡΟΝΞΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 

 

33ε θαηεγνξία Δπηζθεπή αλαινγηθώλ ηαρνγξάθσλ θνξηεγώλ θαη απνξξηκκαηνθόξσλ 

 

 Υο εμήο: 

 

- Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κε πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 25% επί ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο), ήηνη 45,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ 

ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 
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- Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην 

αληαιιαθηηθώλ κε πνζνζηηαία έθπησζε 10% 

 
xii. AUTOPOINT A.E. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 

 

9ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα, ii) ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, iii) ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο, iv) ζπζηήκαηνο ςύμεο, v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη ινηπώλ ζπζηεκάησλ 

επηβαηεγώλ νρεκάησλ κάξθαο HYUNDAI από εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ιόγσ εγγύεζεο 

 

 Υο εμήο: 

 

- Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κε πνζνζηηαία έθπησζε ζηε ρξέσζε/ώξα 10% επί ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο), ήηνη 54,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ 

ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

 

- Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην 

αληαιιαθηηθώλ κε πνζνζηηαία έθπησζε 10% 

 

xiii. Γ. ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ – Β. ΡΕΑΛΗΓΑΘΖ Ν.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 

 

24ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε θηλεηήξα θαη πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ κεραλήκαηνο έξγνπ 

(θνξησηή) κάξθαο BOBCAT 

 

 Υο εμήο: 

 

- Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κε πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 15% επί ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο), ήηνη 51,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ 

ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

 

- Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην 

αληαιιαθηηθώλ κε πνζνζηηαία έθπησζε 10% 

 
xiv. DYNAMOTORS Α.Δ. γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο εξγαζηώλ: 

 

13ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα, ii) ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, iii) ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο, iv) ζπζηήκαηνο ςύμεο, v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο  θαη ινηπώλ ζπζηεκάησλ 

επηβαηεγνύ νρήκαηνο κάξθαο CITROEN C5 

14ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα, ii) ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, iii) ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο, iv) ζπζηήκαηνο ςύμεο, v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο θνξηεγώλ θνηλώλ κε 

αλαηξεπόκελσλ κάξθαο CITROEN 

 

 Υο εμήο: 

 

- Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κε πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 30% επί ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο), ήηνη 42,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ 

ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

 

- Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην κε 

πνζνζηηαία έθπησζε 10% 

 

xv. ΘΝΡΠΝΚΞΝΠ & ΠΗΑ Ν.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 

 

46ε θαηεγνξία Ππληήξεζε επηζθεπή δηθύθισλ θαη κνηνπνδειάησλ κάξθαο HONDA 
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 Υο εμήο: 

 

- Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κε πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 20% επί ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο), ήηνη 48,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ 

ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

 

- Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην 

αληαιιαθηηθώλ κε πνζνζηηαία έθπησζε 10% 

 

xvi. ΙΔΘΗΥΡΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 

 

27ε θαηεγνξία Δξγαζία – επηζθεπή ειεθηξνινγηθώλ ζπζηεκάησλ δηθύθισλ, επηβαηεγώλ, εκηθνξηεγώλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγνπ (κπαηαξίεο, δπλακό, ιάκπεο, air condition θ.ιπ.) 

 

 Υο εμήο: 

 

- Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κε πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 20% επί ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο), ήηνη 48,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ 

ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

 

xvii. Ζ πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ ηεο αλσηέξσ θαηεγνξίαο (27ε) ζα γίλεηαη από ηελ εηαηξεία 

ΡΠΑΡΠΑΘΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ κε ηελ αθόινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 

 

- Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην 

αληαιιαθηηθώλ κε πνζνζηηαία έθπησζε 13% 

 

xviii. ΟΔΛΖΙ Α.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο: 

 

16ε θαηεγνξία Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα, ii) ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, iii) ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

θίλεζεο, iv) ζπζηήκαηνο ςύμεο v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη ινηπώλ ζπζηεκάησλ 

θνξηεγνύ θνηλνύ κε αλαηξεπόκελνπ κάξθαο DACIA από εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ιόγσ 

εγγύεζεο 

 

 Υο εμήο: 

 

- Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κε πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ώξα 30% επί ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο), ήηνη 42,00 επξώ αλά ώξα εξγαζίαο πιένλ 

ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Ξ.Α. 

 

- Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, όπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιόγην 

αληαιιαθηηθώλ κε πνζνζηηαία έθπησζε 20% 

 

 Β. Όιεο νη αλσηέξσ επηρεηξήζεηο έρνπλ σο αληηθείκελν ηηο εξγαζίεο ησλ αληίζηνηρσλ θαηεγνξηώλ, 

είλαη θεξέγγπεο θαη επαγγεικαηηθά αμηόπηζηεο. 

 

 Γ. Ν ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ (εξγαζίεο θαη 

αληαιιαθηηθά) αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 627.694,29 επξώ (γηα 18 κήλεο) (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 

23%) θαη ζα θαιπθζεί από ίδηνπο πόξνπο. Νη ππάξρνπζεο εγθεθξηκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 είλαη νη αθόινπζεο:  

 

 Θ.Α. 20.6263.0000 «Ππληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ» πνζνύ 381.627,51 επξώ 

 Θ.Α. 20.6264.0001 «Ππληήξεζε θαη επηζθεπή ζαξώζξσλ» πνζνύ 30.688,86 επξώ 
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 Θ.Α. 10.6262 «Ππληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ» πνζνύ 16.016,70 επξώ θαη  

 Θ.Α. 20.6672.0001 «Αληαιιαθηηθά (ζθνύπεο) γηα ζάξσζξα» πνζνύ 13.500,00 επξώ. 

 

 Ρα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό δελ δεζκεύνπλ ηνλ Γήκν, ζε αλώηαηα θαη 

θαηώηεξα όξηα, όζνλ αθνξά ζηε δηάζεζή ηνπο αλά θαηεγνξίεο. Δπίζεο, ν Γήκνο δελ δεζκεύεηαη όζνλ αθνξά 

ζηελ πνζόηεηα ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πνπ ζα πξνθύςνπλ. 

 

 Γ. Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη δεθανθηώ (18) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο. 

 

 Δ. Γηα ηηο ππόινηπεο νκάδεο εξγαζηώλ (10ε, 11ε, 12ε, 15ε, 20ε, 21ε, 22ε, 25ε, 26ε, 29ε, 35ε, 40ε, 47ε, 

48ε, 49ε, 50ε θαη 51ε) γηα ηηο νπνίεο δελ ππνβιήζεθαλ πξνζθνξέο ζα ηεζεί εθ λένπ ζέκα ζην Γεκνηηθό 

Ππκβνύιην. 

 
 Νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ.θ. Γάηνο Γεώξγηνο – Αιθηβηάδεο, Ρξέδνπ – Πθνπξνγηάλλε Καξία – Διέλε θαη 

Θαβαιάξεο Ησάλλεο απέρνπλ. 

 

 Ζ δεκνηηθή ζύκβνπινο θ. Κπαηδάθε Καξία θαηαςεθίδεη. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 300/2011 

 

 Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεθε από ηελ Ξξόεδξν θαη ηα κέιε 

ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 

 

Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΑ ΚΔΙΖ 

  

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΠΝΚΞΑΠΑΘΖ – ΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ 

 ΞΔΡΟΗΡΠΖ – ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

 ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΒΟΥΛ – ΞΑΙΝΠ 

 ΞΑΞΑΣΟΝΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

 ΑΛΡΞΑ – ΘΝΓΘΝΙΝ ΓΗΝΛΠΗΑ 

 ΚΑΕΑΟΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ – ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

 ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ 

 ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ 

 ΓΑΙΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

 ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ 

 ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΛΓΟΝΙΗΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

Από ην πξαθηηθό ηεο 26εο ζπλεδξίαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ζηηο 27-10-2011. 

ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 

ΞΙΗΥΡΑ ΣΟΠΝΙΑ 

Τπρηθό,  01-11-2011 ΣΑΛΑΘΝΙΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

 ΘΑΟΗΥΡΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΑΡΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ – ΑΙΘΗΒΗΑΓΖΠ 

 ΚΞΑΡΕΑΘΖ ΚΑΟΗΑ 

 ΟΑΞΡΖ ΕΥΖ 

 ΡΟΔΕΝ – ΠΘΝΟΝΓΗΑΛΛΖ ΚΑΟΗΑ – ΔΙΔΛΖ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ ΘΔΝΦΟΑΠΡΝΠ 

 ΘΑΒΑΙΑΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

 


