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237/28-12-2011
Αξηζκ. – ρξνλ. – Απόθαζεο
Αξηζκ. Ξξωη.: 27786/28-12-2011

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ 27εο ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ
ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ
Πην Τπρηθφ ζήκεξα ηελ 28ε ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Ρεηάξηε θαη
ψξα 10:00, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 27616/23-12-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ
Ξξνέδξνπ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ. θαη επηδφζεθε ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Λ. 3852/2010 ζε φια ηα κέιε θαη δεκνζηεχζεθε ζηνλ
πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνπο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μπξηδάθε Ξαληειή, σο Ξξφεδξν
Σαλαθνχια Αζαλάζην,
Ιάβδα Διέλε,
Ρηηίθα Βαθηξηδή,
Γνπλδνπιάθε Διέλε, απνχζα αλαπιεξνχκελε απφ ηελ θ. Θνκλελνχ-Θνχκπα Άλλα,
Καδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν, απψλ,
Σαξνθφπν Ξαληειή, σο κέιε

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα
ιάβεη απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ.
Πηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ
Γήκνπ Κνχηζηνο Γεψξγηνο.
Ν Ξξφεδξνο, αθνχ δηαπίζησζε λφκηκε απαξηία ησλ κειψλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην θαησηέξσ ζέκα:
ΘΔΚΑ 2ν Ζ.Γ.
Απ’ επζείαο αλάζεζε επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ
Γήκνπ γηα ιόγνπο θαηεπείγνληεο.
Δηζεγνχκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Ξξφεδξνο είπε:
Κε ηελ ππ΄ αξηζκφλ 108/2011 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
Φηινζέεο-Τπρηθνχ εγθξίζεθαλ νη φξνη αλνηθηνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο: Ππληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ, κε
αληηθείκελν ηεο αλάζεζε ζε εμσηεξηθά ζπλεξγεία εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ 86
νρεκάησλ, δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθψλ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, ππνινγηδφκελε σο
κέζε έθπησζε αλά ψξα εξγαζίαο θαη ηηκήο αληαιιαθηηθψλ.
Ν ελ ιφγσ δηαγσληζκφο δηελεξγήζε ηελ 19ε Πεπηεκβξίνπ 2011 ζηνλ νπνίν πξνζήιζαλ
θαη θαηέζεζαλ πξνζθνξά γηα νξηζκέλεο κφλν θαηεγνξίεο ηεο δηαθήξπμεο έμη (6) ππνςήθηνη. Ζ

επηηξνπή δηαγσληζκνχ κε ην 1ν πξαθηηθφ 19/09/2011 έθξηλε παξαδεθηή κφλν ηελ πξνζθνξά ηεο
εηαηξείαο ΘΑΝΠΖΠ Α.Δ. γηα ηηο θαηεγνξίεο 36 θαη 37 θαη απέξξηςε ηηο ινηπέο ιφγσ παξάιεηςεο
ησλ ππνςεθίσλ λα πξνζθνκίζνπλ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε επί πνηλή
απνθιεηζκνχ. Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή κε ηελ 151/2011 απφθαζή ηεο θαηαθχξσζε ην
απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ζηελ εηαηξεία ΘΑΝΠΖΠ Α.Δ.
Αθνινχζσο, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζηα πιαίζηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κε
ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο αλέζεζε απεπζείαο ζε εηαηξείεο πνπ πιεξνχζαλ ηηο
πξνδηαγξαθέο-πξνυπνζέζεηο ηεο δηαθήξπμεο. Ν νινθιεξσκέλνο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ
απεζηάιιε ζην Διεγθηηθφ Ππλέδξην γηα έιεγρν. Ρν Διεγθηηθφ Ππλέδξην (Ε’ Θιηκάθην ) κε ηελ ππ’
αξηζκφλ 384/2011 πξάμε έθξηλε φηη θσιχεηαη ε ππνγξαθή ησλ δέθα ελλέα (19) ζεκείσλ
ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο-Τπρηθνχ θαη ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ επηρεηξήζεσλ γηα
ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ αλσηέξσ πξάμε (δειαδή ζηε δηαθήξπμε δελ
θαζνξίδεηαη κεηαμχ άιισλ ε αθξηβήο πνζφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξαζρεζνχλ θαη ε
πνζφηεηα ησλ δεηνπκέλσλ πξντφλησλ θ.ι.π.)
Δπεηδή ε επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ θαη ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
ηνπ Γήκνπ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο πεξεζίαο Θαζαξηφηεηαο
θαη Ξξαζίλνπ, θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαία ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο ζπληήξεζεο-επηζθεπήο ζε
εμσηεξηθά ζπλεξγεία θαη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ σο θχξην αληηθείκελν ηελ παξνρή ησλ
αλαθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Πχκθσλα κε άξζξν 72 παξ. 1 πεξ. δ ηνπ Λ. 3852/2010 ε
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηψλ, παξνρήο
ππεξεζηψλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο.
Θαιείηαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά:
α) Ρε δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ
κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ππ’
αξηζ. 384/2011 πξάμε ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ (Ε’ θιηκάθην)
β) Ρελ απεπζείαο αλάζεζε Ππληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ
Γήκνπ ζηα παξαθάησ εμσηεξηθά ζπλεξγεία θαη γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο εξγαζηψλ σο εμήο:
Πηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζχκθσλα 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
θχξην αληηθείκελν ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ ππνβνιή
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (έθπησζε επί ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ) σο αθνινχζσο:
1) Κε ην ππ’αξηζ.:21611/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία Α. ΘΑΝΠΖΠ Α.Δ. λα
ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο εξγαζίαο:
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
1ε
iii)
Ππζηήκαηνο
κεηάδνζεο
θίλεζεο
iv)
Ππζηήκαηνο
ςχμεο
θαηεγνξία
απνξξηκκαηνθφξσλ, θνξηεγψλ, βπηηνθφξνπ θαη θαιαζνθφξσλ κάξθαο
MERCEDES
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
2ε
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο θνξηεγψλ θαη
Θαηεγνξία
βπηηνθφξνπ κάξθαο MAN
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
3ε
iii)
Ππζηήκαηνο
κεηάδνζεο
θίλεζεο
iv)
Ππζηήκαηνο
ςχμεο
Θαηεγνξία
απνξξηκκαηνθφξσλ, θνξηεγψλ, κάξθαο IVECO
Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
4ε
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο απνξξηκκαηνθφξσλ
Θαηεγνξία
θαη θνξηεγψλ κάξθαο SCANIA
Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
5ε
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο απνξξηκκαηνθφξσλ
Θαηεγνξία
θαη θνξηεγψλ κάξθαο VOLVO
Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
6ε
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο απνξξηκκαηνθφξσλ
Θαηεγνξία
θαη θνξηεγψλ κάξθαο REUNALT
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
7ε
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) ζπζηήκαηνο ςχμεο v) Ππζηήκαηνο
θαηεγνξία
πέδεζεο κηθξψλ θνηλψλ κε αλαηξεπφκελσλ θνξηεγψλ κάξθαο MITSUBISHI

8ε
θαηεγνξία

19ε
θαηεγνξία
27ε
θαηεγνξία
28ε
θαηεγνξία
31ε
θαηεγνξία
32ε
θαηεγνξία
34ε
θαηεγνξία

Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο
κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο κηθξψλ
θνξηεγψλ θαη ηξηθχθινπ κάξθαο PIAGGIO
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο
κεηάδνζεο θίλεζεο θαη πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο
έξγνπ (ζαξψζξνπ) κε ππεξθαηαζθεπή κάξθαο JOHNSTON θαη φρεκα κάξθαο
IVECO
Δξγαζία – επηζθεπή ειεθηξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ θνξηεγψλ θαη
απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ (κπαηαξία, δπλακφ, ιάκπεο θ.ι.π.)
Δξγαζία επηζθεπήο ησλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ππεξθαηαζθεπψλ ησλ
θνξηεγψλ, ησλ γεξαλψλ ησλ θαιαζνθφξσλ θαη ησλ θνξηεγψλ κε αξπάγε
Δξγαζία επηζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ησλ θνξηεγψλ θαη
απνξξηκκαηνθφξσλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ
Δξγαζία επηζθεπήο ζπζηεκάησλ ηξνθνδνζίαο πεηξειαηνθίλεησλ νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ έξγνπ
Δξγαζία επηζθεπήο θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θνξηεγψλ ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ
θαη ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ

Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ
αθφινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηηο αληίζηνηρεο
θαηεγνξίεο πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 40% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 36,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ γηα ηηο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ
1ε,2ε,3ε,4ε,5ε,6ε,7ε,8ε,19ε,27ε,31ε,32ε,34ε φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 27%.
Γ. Δηδηθφηεξα γηα ηελ 28ε θαηεγνξία εξγαζηψλ επί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο
ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην πνζνζηηαία έθπησζε 45%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 38.000 €.
2) Κε ην ππ’αξηζ.:21760/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ
Γ.ΑΛΡΥΛΗΡΠΖΠ λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο εξγαζίαο:
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε
i) θηλεηήξα ii)
Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο
18ε θαηεγνξία
κεηάδνζεο
θίλεζεο
θαη
πδξαπιηθψλ
ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο
έξγνπ (ζαξψζξνπ) κάξθαο UNIECO 40.6 SE
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε
i) θηλεηήξα ii)
Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο
23ε θαηεγνξία
κεηάδνζεο
θίλεζεο
θαη
πδξαπιηθψλ
ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο
έξγνπ (ζαξψζξνπ) κάξθαο DULEVO
Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ
αθφινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηηο αληίζηνηρεο
θαηεγνξίεο πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 5% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 57,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 5%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 2.000 €.
3) Κε ην ππ’αξηζ.:21764/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία ΘΑΡΠΑΓΝΟΖΠ &
ΠΗΑ Δ.Δ. λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:

44ε θαηεγνξία

Δξγαζίεο
επηζθεπήο
θαηαιπηψλ νρεκάησλ
έξγνπ

εμαηκίζεσλ
θαη
θαη κεραλεκάησλ

Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ
αθφινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 30% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 42,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 15%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 2.000 €.
4)
Κε
ην
ππ’αξηζ.:21709/2011
έγγξαθν-πξφζθιεζε
θάιεζε
ηελ
εηαηξεία
Β. & Β. ΚΑΛΡΖΠ & ΠΗΑ Ν.Δ. λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία
εξγαζίαο:
30ε θαηεγνξία

Δξγαζία επηζθεπήο ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο
θνξηεγψλ θαη απνξξηκκαηνθφξσλ

Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ
αθφινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 15% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 51,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 10%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 1.500 €.
5) Κε ην ππ’αξηζ.: 21705/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία ΓΔΚΑΘ Α.Δ. λα
ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:

17ε θαηεγνξία

Δπηζθεπή – ζπληήξεζε
i) θηλεηήξα ii)
Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο
κεηάδνζεο θίλεζεο v) θαη πδξαπιηθψλ
ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο
έξγνπ (ζαξψζξνπ) κάξθαο RAVO – IVECO

Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ
αθφινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 8,5% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 54,90 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 10%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 2.500 €.
6) Κε ην ππ’αξηζ.: 21701/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία ΚΞΙΔΡΠΝΠ Α.Δ. λα
ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
41ε θαηεγνξία

Δξγαζία
πιπζίκαηνο
απνξξηκκαηνθφξσλ,
κεραλεκάησλ έξγνπ

θαη
ιίπαλζεο
θνξηεηψλ
θαη

Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ απφ
14-10-2011 νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 2.500 €.

7) Κε ην ππ’αξηζ.21711/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία ΓΔΙΖΞΔΡΖΠΟΝΚΔΙΗΥΡΖΠ Ν.Δ. λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία
πξνκήζεηαο:
52ε θαηεγνξία

Ξξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ (βνχξηζεο) γηα ηα
ζάξσζξα
ΑΛΑΙΡΗΘΑ :
ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ ΒΝΟΡΠΑ Φ 600 PPN - ΠΟΚΑ
(ζε πιαζηηθή βάζε - ηχπνπ ηλψλ)
ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ ΒΝΟΡΠΑ Φ 600 PPN – ΠΟΚΑ
(ζε πιαζηηθή βάζε - βαξέσο ηχπνπ)
ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ ΒΝΟΡΠΑ Φ 600 PPN – ΠΟΚΑ
(ζε πιαζηηθή βάζε - βαξέσο ηχπνπ)
ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ ΒΝΟΡΠΑ Φ 600 PPN – ΠΟΚΑ
(ζε πιαζηηθή βάζε - βαξέσο ηχπνπ)
ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ ΒΝΟΡΠΑ Φ 320, απφ ζχξκα ζε
μχιηλε βάζε
ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ ΒΝΟΡΠΑ Φ 320, απφ ζχξκα ζε
μχιηλε βάζε

Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο πξνζέθεξε
έθπησζε 20% επί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ ηεο απφ 17/10/2011 πξνζθνξάο ηνπ.
Γηα φιεο ηα παξαπάλσ αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 2.000
€.
8) Κε ην ππ’αξηζ.21765/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία ΑΛΓΟ.ΠΑΚΑΟΡΕΖΠ
ΑΛΡΥΛΖΠ ΠΑΚΑΟΡΕΖΠ Ν.Δ. λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία
εξγαζίαο:
Δξγαζίεο
θαλνπνηίαο
θνξηεγψλ,
43ε θαηεγνξία
απνξξηκκαηνθφξσλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ
Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ
αθφινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 15% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 51,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 15% γηα ηα κε γλήζηα θαη πνζνζηηαία έθπησζε 8% γηα ηα γλήζηα
Mercedes.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 1.500 €.
9) Κε ην ππ’αξηζ.21703/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία Θ.ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ Α.Δ.
λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:

29ε θαηεγνξία

Δξγαζία επηζθεπήο ειαζηηθψλ επηβαηεγψλ,
δηθχθισλ, θνξηεγψλ απνξξηκκαηνθφξσλ θαη
κεραλεκάησλ έξγνπ επηηφπνπ ζην ηφπν ηεο
βιάβεο ή ζηάζκεπζεο απφ θηλεηφ ζπλεξγείν
επηζθεπήο κε πνηλή απνθιεηζκνχ

Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ
αθφινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 10% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 54,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
αληαιιαθηηθψλ πνζνζηηαία έθπησζε 15%.

Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 4.000 €.
10) Κε ην ππ’αξηζ.21914/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία Ξ. ΘΔΝΓΝΠΗΝ ΔΞΔ
λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
Δπηζθεπή ςεθηαθψλ ηαρνγξάθσλ θνξηεγψλ
33ε θαηεγνξία
θαη απνξξηκκαηνθφξσλ
Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ απφ
21-10-2011 πξνζθνξά ηεο.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 500 €.
11) Κε ην ππ’αξηζ.:21767/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία ΔΞΗΡΟΝΞΑΘΖΠ
ΛΗΘΝΙΑΝΠ λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
33ε θαηεγνξία

Δπηζθεπή αλαινγηθψλ ηαρνγξάθσλ θνξηεγψλ
θαη απνξξηκκαηνθφξσλ

Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ
αθφινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 25% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 45,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
αληαιιαθηηθψλ πνζνζηηαία έθπησζε 10%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 800 €.
12) Κε ην ππ’αξηζ.21919/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία AUTOPOINT A.E. λα
ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:

9ε θαηεγνξία

Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii)
Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv)
Ππζηήκαηνο ςχμεο v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο
θαη
ινηπψλ
ζπζηεκάησλ
επηβαηεγψλ
νρεκάησλ
κάξθαο
HYUNDAI
απφ
εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ιφγσ εγγχεζεο

Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ
αθφινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 10% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 54,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
αληαιιαθηηθψλ πνζνζηηαία έθπησζε 10%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 500 €.
13) Κε ην ππ’αξηζ.21698/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία Γ.ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝΒ.ΡΕΑΛΗΓΑΘΖ Ν.Δ. λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε θηλεηήξα θαη
24ε θαηεγνξία
πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ κεραλήκαηνο έξγνπ
(θνξησηή) κάξθαο BOBCAT
Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ
αθφινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 15% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 51,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.

Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
αληαιιαθηηθψλ πνζνζηηαία έθπησζε 10%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 700 €.
14) Κε ην ππ’αξηζ.21706/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία DYNAMOTORS Α.Δ.
λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο εξγαζίαο:

13ε θαηεγνξία

14ε θαηεγνξία

Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii)
Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
iii) Ππζηήκαηνο
κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο v)
ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη ινηπψλ ζπζηεκάησλ
επηβαηεγνχ νρήκαηνο κάξθαο CITROEN C5
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii)
Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο
κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο v)
ζπζηήκαηνο πέδεζεο θνξηεγψλ θνηλψλ κε
αλαηξεπφκελσλ κάξθαο CITROEN

Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ
αθφινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηηο αληίζηνηρεο
θαηεγνξίεο πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 30% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 42,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 10%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 2.500 €.
15) Κε ην ππ’αξηζ.21697/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία Γ. ΘΝΡΠΝΚΞΝΠ
& ΠΗΑ Ν.Δ. λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
Ππληήξεζε
επηζθεπή
δηθχθισλ
θαη
46ε θαηεγνξία
κνηνπνδειάησλ κάξθαο HONDA
Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ
αθφινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 20% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 48,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
αληαιιαθηηθψλ πνζνζηηαία έθπησζε 10%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 2.500 €.
16) Κε ην ππ’αξηζ.21927/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία ΙΔΘΗΥΡΑΘΖΠ
ΗΥΑΛΛΖΠ λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
Δξγαζία-επηζθεπή
ειεθηξνινγηθψλ
ζπζηεκάησλ
δηθχθισλ,
επηβαηεγψλ,
27ε θαηεγνξία
εκηθνξηεγψλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ
(κπαηαξίεο, δπλακφ, ιάκπεο, air condition
θ.ι.π.)
Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ
αθφινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 20% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 48,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 700 €.

17) Ζ πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ ηεο αλσηέξσ θαηεγνξίαο ζα γίλεηαη απφ ηελ εηαηξεία
ΡΠΑΡΠΑΘΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ε νπνία αληαπνθξηλφκελε ζην ππ’αξηζ.21713/2011 έγγξαθνπξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ αθφινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
αληαιιαθηηθψλ πνζνζηηαία έθπησζε 13%.
Γηα φια ηα παξαπάλσ αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
500 €.
18) Κε ην ππ’αξηζ.21920/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία ΟΔΛΖΙ Α.Δ. λα
ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii)
Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο
κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο v)
16ε θαηεγνξία
ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη ινηπψλ ζπζηεκάησλ
θνξηεγνχ θνηλνχ κε αλαηξεπφκελνπ κάξθαο
DACIA απφ εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ιφγσ
εγγχεζεο
Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ
αθφινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 30% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 42,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
αληαιιαθηηθψλ πνζνζηηαία έθπησζε 20%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 500 €.
19) Κε ην ππ’αξηζ.24265/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία ΘΟΔΠΞΖΠ
ΓΖΚΖΡΟΖΠ λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο εξγαζίαο:
47ε
θαηεγνξία
Ππληήξεζε θαη επηζθεπή δηθχθισλ θαη κνηνπνδειάησλ κάξθαο ΑΚΑΣΑ
48ε
θαηεγνξία
Ππληήξεζε θαη επηζθεπή δηθχθισλ κάξθαο ΚODENAS
49ε
θαηεγνξία
Ππληήξεζε θαη επηζθεπή δηθχθισλ κάξθαο KAWASAKI
50ε
θαηεγνξία
Ππληήξεζε θαη επηζθεπή δηθχθινπ κάξθαο DAYTONA
Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ
αθφινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 20% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 48,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 5%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 1.500 €.
20) Κε ην ππ’αξηζ.23046/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία Η. ΓΟΑΡΠΗΑΠ
Α.Δ.Β.Δ. λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
10ε
θαηεγνξία

Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο
v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη ινηπψλ ζπζηεκάησλ επηβαηεγνχ νρήκαηνο κάξθαο
AUDI απφ εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ιφγσ εγγχεζεο

Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ
αθφινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 20% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 48,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.

Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 15%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 500 €.
21) Κε ην ππ’αξηζ.22376/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία ΛΑΘΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο εξγαζίαο:
45ε θαηεγνξία
8ε
θαηεγνξία

Ππληήξεζε θαη επηζθεπή δηθχθισλ κάξθαο
PIAGGIO
Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii)
Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο
κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο v)
ζπζηήκαηνο πέδεζεο κηθξψλ θνξηεγψλ θαη
ηξηθχθινπ κάξθαο PIAGGIO

Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ
αθφινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηηο αληίζηνηρεο
θαηεγνξίεο πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 25% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 45,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 20%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 2.000 €.
22) Κε ην ππ’αξηζ.22378/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία ΛΡΑΠΗΝΠ & ΠΗΑ Ν.Δ.
λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
11ε
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο v) ζπζηήκαηνο
θαηεγνξία
πέδεζεο θαη ινηπψλ ζπζηεκάησλ επηβαηεγνχ νρήκαηνο κάξθαο PEUGEOT
Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ
αθφινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 20% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 48,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 15%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 1.500 €.
23) Κε ην απφ 8-11-2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία ΚΟΡΔΑ Α.Δ. λα ππνβάιεη
νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίεο:
40ε
θαηεγνξία
Δξγαζία πιπζίκαηνο θαη ιίπαλζεο επηβαηεγψλ, δηθχθισλ θαη κηθξψλ θνξηεγψλ
51ε
Ξξνκήζεηα
δηαθφξσλ
αλαιψζηκσλ
αληαιιαθηηθψλ
νρεκάησλ
θαηεγνξία
(παινθαζαξηζηήξεο, πιαηνθαζίζκαηα, παηάθηα, θ.ι.π.)
Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ απφ
10-11-2011 νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 500 €.
24) Κε ην ππ’αξηζ.23044/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία “CARGLASS”
ΔΟΓΝΦΗΙ Α.Δ. λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
35ε θαηεγνξία Eξγαζία αληηθαηάζηαζεο αλεκνζψξαθα θαη θξπζηάιισλ νρεκάησλ
Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ απφ
18-11-2011 νηθνλνκηθή πξνζθνξά.

Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 500 €.
25) Κε ην ππ’αξηζ.24151/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία UNITRACK Α.Δ.Δ. λα
ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
25ε
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε θηλεηήξα θαη πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ κεραλήκαηνο
θαηεγνξία
έξγνπ (θνξησηή) κάξθαο JCB
Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ
αθφινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 10% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 54,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 20%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 500 €.
26) Κε ην ππ’αξηζ.23418/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία ΘΝΛΡΝΞΝΙΝΠ
ΗΥΑΛΛΖΠ λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
26ε
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε θηλεηήξα θαη πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ κεραλήκαηνο
θαηεγνξία
έξγνπ (θνξησηή) κάξθαο INTERNATIONAL
Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ
αθφινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 20% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 48,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 20%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 500 €.
27) Κε ην ππ’αξηζ.23417/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία “ERGOTRAK”
ΝΚΗΙΝ ΠΦΑΘΗΑΛΑΘΖ λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία
εξγαζίαο:
Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο
22ε
κεηάδνζεο θίλεζεο θαη πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ
ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ
θαηεγνξία
(θνξησηή) κάξθαο CASE
Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ
αθφινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 10% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 54,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 500 €.
28) Κε ην ππ’αξηζ.:23419/2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία Κ. ΘΝΞΑΛΝΠ Θ.
ΘΝΞΑΛΝΠ Η. ΘΝΞΑΛΝΠ Ν.Δ. λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ
θαηεγνξία εξγαζίαο:
Δξγαζία
επηζθεπήο
ειαζηηθψλ
επηβαηεγψλ,
δηθχθισλ,
θνξηεγψλ
29ε
απνξξηκκαηνθφξσλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ επηηφπνπ ζην ηφπν ηεο βιάβεο ή
θαηεγνξία
ζηάζκεπζεο απφ θηλεηφ ζπλεξγείν επηζθεπήο κε πνηλή απνθιεηζκνχ
Ζ σο άλσ εηαηξεία αληαπνθξηλφκελε ζην έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο ππέβαιε ηελ
αθφινπζε νηθνλνκηθή πξνζθνξά:
Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο ειαζηηθνχ επηβαηεγψλ θαη κηθξψλ νρεκάησλ 20 € πιένλ ηνπ
αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο ειαζηηθνχ δηθχθινπ 15 € πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 300 €.
29) Κε ην ππ’αξηζ.27547/22-12-2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηνλ ΚΖΡΘΑΘΖ ΘΥΛ/ΛΝ
λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:

27ε
θαηεγνξία

Δξγαζία – επηζθεπή ειεθηξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ θνξηεγψλ
απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ (κπαηαξία, δπλακφ, ιάκπεο θ.ι.π.)

θαη

Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 40% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 36,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 15%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 3.000 €.
30) Κε ην ππ’αξηζ.27543/22-12-2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηνλ ΘΑΟΑΚΝΡΠΝ
ΓΔΥΟΓΗΝ λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο εξγαζίαο:
Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
5ε
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο απνξξηκκαηνθφξσλ
θαηεγνξία
θαη θνξηεγψλ κάξθαο VOLVO
Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
6ε
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο απνξξηκκαηνθφξσλ
θαηεγνξία
θαη θνξηεγψλ κάξθαο REUNALT
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηηο αληίζηνηρεο
θαηεγνξίεο πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 20% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 48,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 8%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 2.000 €.
31) Κε ην ππ’αξηζ. 27537/22-12-2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαξεία (Β. ΘΑΟΑΒΗΑΠ
– Δ. ΜΔΛΗΝΠ Ν.Δ «ΘΑΜΔΘΥ») λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ
θαηεγνξία εξγαζίαο:
Δξγαζία επηζθεπήο ησλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ππεξθαηαζθεπψλ ησλ
28ε
θνξηεγψλ, ησλ γεξαλψλ ησλ θαιαζνθφξσλ θαη ησλ θνξηεγψλ κε αξπάγε θαη
θαηεγνξία
ησλ βπηηνθφξσλ
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 40% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 36,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 40%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 7.000 €.
32) Κε ην ππ’αξηζ. 27535/22-12-2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηελ εηαηξεία «ΔΘ. & ΚΗΣ.
ΘΝΗΙΗΑΟΗΓΖΠ & ΗΝΗ Ν.Δ.» λα ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο
εξγαζηψλ:
1ε
θαηεγνξία
2ε
θαηεγνξία
3ε
θαηεγνξία
4ε
θαηεγνξία

Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
iii)
Ππζηήκαηνο
κεηάδνζεο
θίλεζεο
iv)
Ππζηήκαηνο
ςχμεο
απνξξηκκαηνθφξσλ, θνξηεγψλ, βπηηνθφξνπ θαη θαιαζνθφξσλ κάξθαο
MERCEDES
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο θνξηεγψλ θαη
βπηηνθφξνπ κάξθαο MAN
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
iii)
Ππζηήκαηνο
κεηάδνζεο
θίλεζεο
iv)
Ππζηήκαηνο
ςχμεο
απνξξηκκαηνθφξσλ, θνξηεγψλ, κάξθαο IVECO
Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο απνξξηκκαηνθφξσλ
θαη θνξηεγψλ κάξθαο SCANIA

Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηηο αληίζηνηρεο
θαηεγνξίεο πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 20% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 48,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 15%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 5000 €.
33) Κε ην ππ’αξηζ. 27540/22-12-2011 έγγξαθν-πξφζθιεζε θάιεζε ηνλ «ΟΖΓΑ ΓΔΥΟΓΗΝ» λα
ππνβάιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
31ε
Δξγαζία επηζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ησλ θνξηεγψλ θαη
θαηεγνξία
απνξξηκκαηνθφξσλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 20% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 48,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 15%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 5000€.
34) Ν ΡΑΘΖΠ ΙΚΞΔΟΝΞΝΙΝΠ Δ.Ξ.Δ ππεβάιε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ
θαηεγνξία εξγαζίαο:
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο
19ε
κεηάδνζεο θίλεζεο θαη πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο
θαηεγνξία
έξγνπ (ζαξψζξνπ) κε ππεξθαηαζθεπή κάξθαο JOHNSTON θαη φρεκα κάξθαο
IVECO
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 10% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 54,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 10%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 4.000,00 €.
γ) Νη σο άλσ εηαηξείεο ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) κελψλ
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ επαλαιεπηηθνχ
αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα αλάδεημε λέσλ αλαδφρσλ κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαηαξηίζεη ε
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ζχληαμε λέαο κειέηεο.
Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2011 θαη αθνινχζσο ηνπ έηνπο 2012 θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνπο θσδηθνχο:
- ΘΑ 20.6263.0000 κε ηίηιν «Ππληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ»
- Θ.Α. 20.6264.0001 κε ηίηιν «Ππληήξεζε θαη επηζθεπή ζαξψζξσλ θαη θνξησηψλ»
- ΘΑ 10.6263 κε ηίηιν «Ππληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ»
- ΘΑ 20.6672.0001 κε ηίηιν «Αληαιιαθηηθά (ζθνχπεο) γηα ζάξσζξα»
Ξαξαθαιψ ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππφςε:
1. Ρελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ,
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 πεξ. δ’ ηνπ Λ. 3852/2010,
3. Ρελ ππ΄ αξηζκ. 108/2011 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
4. Ρελ ππ΄ αξηζκ. 384/2011 Ξξάμε ηνπ Ε΄ Θιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ,
5. Ρελ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ,
κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ
Δγθξίλεη ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ιφγνπο θαηεπείγνληεο σο αθνινχζσο:

α) Ρε δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ
κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ππ’
αξηζ. 384/2011 πξάμε ηνπ Ε΄ Θιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ .
β) Ρελ δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε «Ππληήξεζε θαη Δπηζθεπή ηνπ
κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο-Τπρηθνχ», κε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο
δηαθήξπμεο θαη ηεε κειέηεο ζχκθσλα κε φζα δηαιακβάλνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 384/20111 Ξξάμε
ηνπ Ε΄ Θιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ. Ζ δηαθήξπμε ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
αλάζεζε ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ απαηηείηαη λα θαζνξίδεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ αθξηβή
πνζφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξαζρεζνχλ θαζψο θαη ηελ ηπρφλ δεηνπκέλσλ πξντφλησλ,
θαη αλ ηα είδε απηνχ αλαιχνληαη ζε πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο, πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε
πνζφηεηα ησλ αγαζψλ θάζε θαηεγνξίαο ηνπιάρηζηνλ θαηά πξνζέγγηζε.
γ) Γεδνκέλνπ φηη ε επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ
είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο πεξεζίαο Θαζαξηφηεηαο θαη
Ξξαζίλνπ θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαία ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο ηνπ
κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ ζηα παξαθάησ εμσηεξηθά ζπλεξγεία θαη επηρεηξήζεηο
ρσξίο λα απαηηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζέηεη ε δηαθήξπμε
(νηθνλνκηθά θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ) παξά
κφλνλ ε εγγξαθή ηνπο ζηνλ νηθείν επαγγεικαηηθφ θνξέα:
1) Α. ΘΑΝΠΖΠ Α.Δ. γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο εξγαζίαο:
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
1ε
iii)
Ππζηήκαηνο
κεηάδνζεο
θίλεζεο
iv)
Ππζηήκαηνο
ςχμεο
θαηεγνξία
απνξξηκκαηνθφξσλ, θνξηεγψλ, βπηηνθφξνπ θαη θαιαζνθφξσλ κάξθαο
MERCEDES
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
2ε
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο θνξηεγψλ θαη
Θαηεγνξία
βπηηνθφξνπ κάξθαο MAN
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
3ε
iii)
Ππζηήκαηνο
κεηάδνζεο
θίλεζεο
iv)
Ππζηήκαηνο
ςχμεο
Θαηεγνξία
απνξξηκκαηνθφξσλ, θνξηεγψλ, κάξθαο IVECO
Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
4ε
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο απνξξηκκαηνθφξσλ
Θαηεγνξία
θαη θνξηεγψλ κάξθαο SCANIA
Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
5ε
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο απνξξηκκαηνθφξσλ
Θαηεγνξία
θαη θνξηεγψλ κάξθαο VOLVO
Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
6ε
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο απνξξηκκαηνθφξσλ
Θαηεγνξία
θαη θνξηεγψλ κάξθαο REUNALT
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
7ε
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) ζπζηήκαηνο ςχμεο v) Ππζηήκαηνο
θαηεγνξία
πέδεζεο κηθξψλ θνηλψλ κε αλαηξεπφκελσλ θνξηεγψλ κάξθαο MITSUBISHI
8ε
θαηεγνξία
Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο
κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο κηθξψλ
θνξηεγψλ θαη ηξηθχθινπ κάξθαο PIAGGIO
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο
19ε
κεηάδνζεο θίλεζεο θαη πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο
θαηεγνξία
έξγνπ (ζαξψζξνπ) κε ππεξθαηαζθεπή κάξθαο JOHNSTON θαη φρεκα κάξθαο
IVECO
27ε
Δξγαζία – επηζθεπή ειεθηξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ θνξηεγψλ θαη
θαηεγνξία
απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ (κπαηαξία, δπλακφ, ιάκπεο θ.ι.π.)
28ε
Δξγαζία επηζθεπήο ησλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ππεξθαηαζθεπψλ ησλ
θαηεγνξία
θνξηεγψλ, ησλ γεξαλψλ ησλ θαιαζνθφξσλ θαη ησλ θνξηεγψλ κε αξπάγε
31ε
Δξγαζία επηζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ησλ θνξηεγψλ θαη
θαηεγνξία
απνξξηκκαηνθφξσλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ
32ε
Δξγαζία επηζθεπήο ζπζηεκάησλ ηξνθνδνζίαο πεηξειαηνθίλεησλ νρεκάησλ θαη

θαηεγνξία
34ε
θαηεγνξία

κεραλεκάησλ έξγνπ
Δξγαζία επηζθεπήο θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θνξηεγψλ ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ
θαη ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ

Υο εμήο:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηηο αληίζηνηρεο
θαηεγνξίεο πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 40% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 36,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ γηα ηηο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ
1ε,2ε,3ε,4ε,5ε,6ε,7ε,8ε,19ε,27ε,31ε,32ε,34ε φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 27%.
Γ. Δηδηθφηεξα γηα ηελ 28ε θαηεγνξία εξγαζηψλ επί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο
ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην πνζνζηηαία έθπησζε 45%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 38.000 €.
2) ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ Γ.ΑΛΡΥΛΗΡΠΖΠ γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο εξγαζίαο:
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε
i) θηλεηήξα ii)
Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο
18ε θαηεγνξία
κεηάδνζεο
θίλεζεο
θαη
πδξαπιηθψλ
ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο
έξγνπ (ζαξψζξνπ) κάξθαο UNIECO 40.6 SE
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε
i) θηλεηήξα ii)
Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο
23ε θαηεγνξία
κεηάδνζεο
θίλεζεο
θαη
πδξαπιηθψλ
ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο
έξγνπ (ζαξψζξνπ) κάξθαο DULEVO
Υο εμήο:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηηο αληίζηνηρεο
θαηεγνξίεο πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 5% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 57,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 5%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 2.000 €.
3) ΘΑΡΠΑΓΝΟΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:

44ε θαηεγνξία

Δξγαζίεο
επηζθεπήο
θαηαιπηψλ νρεκάησλ
έξγνπ

εμαηκίζεσλ
θαη
θαη κεραλεκάησλ

Υο εμήο:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 30% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 42,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 15%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 2.000 €.
4) Β. & Β. ΚΑΛΡΖΠ & ΠΗΑ Ν.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
30ε θαηεγνξία
Υο εμήο:

Δξγαζία επηζθεπήο ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο
θνξηεγψλ θαη απνξξηκκαηνθφξσλ

Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 15% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 51,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 10%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 1.500 €.
5) ΓΔΚΑΘ Α.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:

17ε θαηεγνξία

Δπηζθεπή – ζπληήξεζε
i) θηλεηήξα ii)
Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο
κεηάδνζεο θίλεζεο v) θαη πδξαπιηθψλ
ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο
έξγνπ (ζαξψζξνπ) κάξθαο RAVO – IVECO

Υο εμήο:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 8,5% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 54,90 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 10%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 2.500 €.
6) ΚΞΙΔΡΠΝΠ Α.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
41ε θαηεγνξία

Δξγαζία
πιπζίκαηνο
απνξξηκκαηνθφξσλ,
κεραλεκάησλ έξγνπ

θαη
ιίπαλζεο
θνξηεηψλ
θαη

Υο εμήο:.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 2.500 €.
7) ΓΔΙΖΞΔΡΖΠ-ΟΝΚΔΙΗΥΡΖΠ Ν.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία πξνκήζεηαο:
52ε θαηεγνξία
Ξξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ (βνχξηζεο) γηα ηα
ζάξσζξα
ΑΛΑΙΡΗΘΑ :
ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ ΒΝΟΡΠΑ Φ 600 PPN - ΠΟΚΑ
(ζε πιαζηηθή βάζε - ηχπνπ ηλψλ)
ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ ΒΝΟΡΠΑ Φ 600 PPN – ΠΟΚΑ
(ζε πιαζηηθή βάζε - βαξέσο ηχπνπ)
ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ ΒΝΟΡΠΑ Φ 600 PPN – ΠΟΚΑ
(ζε πιαζηηθή βάζε - βαξέσο ηχπνπ)
ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ ΒΝΟΡΠΑ Φ 600 PPN – ΠΟΚΑ
(ζε πιαζηηθή βάζε - βαξέσο ηχπνπ)
ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ ΒΝΟΡΠΑ Φ 320, απφ ζχξκα ζε
μχιηλε βάζε
ΓΗΠΘΝΔΗΓΖΠ ΒΝΟΡΠΑ Φ 320, απφ ζχξκα ζε
μχιηλε βάζε
Υο εμήο:
Γηα φιεο ηα παξαπάλσ αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 2.000
€.
8) ΑΛΓΟ.ΠΑΚΑΟΡΕΖΠ ΑΛΡΥΛΖΠ ΠΑΚΑΟΡΕΖΠ Ν.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
Δξγαζίεο
θαλνπνηίαο
θνξηεγψλ,

43ε θαηεγνξία

απνξξηκκαηνθφξσλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ

Υο εμήο:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 15% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 51,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 15% γηα ηα κε γλήζηα θαη πνζνζηηαία έθπησζε 8% γηα ηα γλήζηα
Mercedes.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 1.500 €.
9) Θ.ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ Α.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:

29ε θαηεγνξία

Δξγαζία επηζθεπήο ειαζηηθψλ επηβαηεγψλ,
δηθχθισλ, θνξηεγψλ απνξξηκκαηνθφξσλ θαη
κεραλεκάησλ έξγνπ επηηφπνπ ζην ηφπν ηεο
βιάβεο ή ζηάζκεπζεο απφ θηλεηφ ζπλεξγείν
επηζθεπήο κε πνηλή απνθιεηζκνχ

Υο εμήο:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 10% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 54,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
αληαιιαθηηθψλ πνζνζηηαία έθπησζε 15%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 4.000 €.
10) Ξ. ΘΔΝΓΝΠΗΝ ΔΞΔ γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
Δπηζθεπή ςεθηαθψλ ηαρνγξάθσλ θνξηεγψλ
33ε θαηεγνξία
θαη απνξξηκκαηνθφξσλ
Υο εμήο:
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 500 €.
11) ΔΞΗΡΟΝΞΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
33ε θαηεγνξία

Δπηζθεπή αλαινγηθψλ ηαρνγξάθσλ θνξηεγψλ
θαη απνξξηκκαηνθφξσλ

Υο εμήο:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 25% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 45,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
αληαιιαθηηθψλ πνζνζηηαία έθπησζε 10%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 800 €.
12) AUTOPOINT A.E. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:

9ε θαηεγνξία

Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii)
Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv)
Ππζηήκαηνο ςχμεο v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο
θαη
ινηπψλ
ζπζηεκάησλ
επηβαηεγψλ
νρεκάησλ
κάξθαο
HYUNDAI
απφ
εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ιφγσ εγγχεζεο

Υο εμήο:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 10% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 54,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
αληαιιαθηηθψλ πνζνζηηαία έθπησζε 10%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 500 €.
13) Γ.ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ-Β.ΡΕΑΛΗΓΑΘΖ Ν.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε θηλεηήξα θαη
24ε θαηεγνξία
πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ κεραλήκαηνο έξγνπ
(θνξησηή) κάξθαο BOBCAT
Υο εμήο:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 15% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 51,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
αληαιιαθηηθψλ πνζνζηηαία έθπησζε 10%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 700 €.
14) DYNAMOTORS Α.Δ. γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο εξγαζίαο:

13ε θαηεγνξία

14ε θαηεγνξία

Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii)
Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
iii) Ππζηήκαηνο
κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο v)
ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη ινηπψλ ζπζηεκάησλ
επηβαηεγνχ νρήκαηνο κάξθαο CITROEN C5
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii)
Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο
κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο v)
ζπζηήκαηνο πέδεζεο θνξηεγψλ θνηλψλ κε
αλαηξεπφκελσλ κάξθαο CITROEN

Υο εμήο:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηηο αληίζηνηρεο
θαηεγνξίεο πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 30% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 42,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 10%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 2.500 €.
15) Γ. ΘΝΡΠΝΚΞΝΠ & ΠΗΑ Ν.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
Ππληήξεζε
επηζθεπή
δηθχθισλ
46ε θαηεγνξία
κνηνπνδειάησλ κάξθαο HONDA

θαη

Υο εμήο:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 20% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 48,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
αληαιιαθηηθψλ πνζνζηηαία έθπησζε 10%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 2.500 €.
16) ΙΔΘΗΥΡΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
27ε θαηεγνξία
Δξγαζία-επηζθεπή
ειεθηξνινγηθψλ

ζπζηεκάησλ
δηθχθισλ,
επηβαηεγψλ,
εκηθνξηεγψλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ
(κπαηαξίεο, δπλακφ, ιάκπεο, air condition
θ.ι.π.)
Υο εμήο:
Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 20% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 48,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 700 €.
17) ΡΠΑΡΠΑΘΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
αληαιιαθηηθψλ πνζνζηηαία έθπησζε 13%.
Γηα φια ηα παξαπάλσ αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
500 €.
18) ΟΔΛΖΙ Α.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii)
Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο
κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο v)
16ε θαηεγνξία
ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη ινηπψλ ζπζηεκάησλ
θνξηεγνχ θνηλνχ κε αλαηξεπφκελνπ κάξθαο
DACIA απφ εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ιφγσ
εγγχεζεο
Υο εμήο:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 30% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 42,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
αληαιιαθηηθψλ πνζνζηηαία έθπησζε 20%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 500 €.
19) ΘΟΔΠΞΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο εξγαζίαο:
47ε
θαηεγνξία
Ππληήξεζε θαη επηζθεπή δηθχθισλ θαη κνηνπνδειάησλ κάξθαο ΑΚΑΣΑ
48ε
θαηεγνξία
Ππληήξεζε θαη επηζθεπή δηθχθισλ κάξθαο ΚODENAS
49ε
θαηεγνξία
Ππληήξεζε θαη επηζθεπή δηθχθισλ κάξθαο KAWASAKI
50ε
θαηεγνξία
Ππληήξεζε θαη επηζθεπή δηθχθινπ κάξθαο DAYTONA
Υο εμήο:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 20% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 48,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 5%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 1.500 €.
20) Η. ΓΟΑΡΠΗΑΠ Α.Δ.Β.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
10ε
θαηεγνξία
Υο εμήο:

Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο
v) ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη ινηπψλ ζπζηεκάησλ επηβαηεγνχ νρήκαηνο κάξθαο
AUDI απφ εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ιφγσ εγγχεζεο

Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 20% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 48,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 15%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 500 €.
21) ΛΑΘΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο εξγαζίαο:
45ε θαηεγνξία
8ε
θαηεγνξία

Ππληήξεζε θαη επηζθεπή δηθχθισλ κάξθαο
PIAGGIO
Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii)
Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο
κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο v)
ζπζηήκαηνο πέδεζεο κηθξψλ θνξηεγψλ θαη
ηξηθχθινπ κάξθαο PIAGGIO

Υο εμήο:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηηο αληίζηνηρεο
θαηεγνξίεο πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 25% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 45,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 20%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 2.000 €.
22) ΛΡΑΠΗΝΠ & ΠΗΑ Ν.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
11ε
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο v) ζπζηήκαηνο
θαηεγνξία
πέδεζεο θαη ινηπψλ ζπζηεκάησλ επηβαηεγνχ νρήκαηνο κάξθαο PEUGEOT
Υο εμήο:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 20% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 48,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 15%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 1.500 €.
23) ΚΟΡΔΑ Α.Δ. γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίεο:
40ε
θαηεγνξία
Δξγαζία πιπζίκαηνο θαη ιίπαλζεο επηβαηεγψλ, δηθχθισλ θαη κηθξψλ θνξηεγψλ
51ε
Ξξνκήζεηα
δηαθφξσλ
αλαιψζηκσλ
αληαιιαθηηθψλ
νρεκάησλ
θαηεγνξία
(παινθαζαξηζηήξεο, πιαηνθαζίζκαηα, παηάθηα, θ.ι.π.)
Υο εμήο:
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 500 €.
24) “CARGLASS” ΔΟΓΝΦΗΙ Α.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
35ε θαηεγνξία Eξγαζία αληηθαηάζηαζεο αλεκνζψξαθα θαη θξπζηάιισλ νρεκάησλ
Υο εμήο:
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 500 €.
25) UNITRACK Α.Δ.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
25ε
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε θηλεηήξα θαη πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ κεραλήκαηνο
θαηεγνξία
έξγνπ (θνξησηή) κάξθαο JCB

Υο εμήο:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 10% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 54,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 20%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 500 €.
26) ΘΝΛΡΝΞΝΙΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
26ε
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε θηλεηήξα θαη πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ κεραλήκαηνο
θαηεγνξία
έξγνπ (θνξησηή) κάξθαο INTERNATIONAL
Υο εμήο:
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 20% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 48,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 20%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 500 €.
27) “ERGOTRAK” ΝΚΗΙΝ ΠΦΑΘΗΑΛΑΘΖ γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο
22ε
κεηάδνζεο θίλεζεο θαη πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ
ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ
θαηεγνξία
(θνξησηή) κάξθαο CASE
Υο εμήο:
Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 10% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 54,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 500 €.
28) Κ. ΘΝΞΑΛΝΠ Θ. ΘΝΞΑΛΝΠ Η. ΘΝΞΑΛΝΠ Ν.Δ. γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
Δξγαζία
επηζθεπήο
ειαζηηθψλ
επηβαηεγψλ,
δηθχθισλ,
θνξηεγψλ
29ε
απνξξηκκαηνθφξσλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ επηηφπνπ ζην ηφπν ηεο βιάβεο ή
θαηεγνξία
ζηάζκεπζεο απφ θηλεηφ ζπλεξγείν επηζθεπήο κε πνηλή απνθιεηζκνχ
Υο εμήο:
Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο ειαζηηθνχ επηβαηεγψλ θαη κηθξψλ νρεκάησλ 20 € πιένλ ηνπ
αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο ειαζηηθνχ δηθχθινπ 15 € πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 300 €.
29) ΚΖΡΘΑΘΖ ΘΥΛ/ΛΝ γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
27ε
Δξγαζία – επηζθεπή ειεθηξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ θνξηεγψλ θαη
θαηεγνξία
απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ (κπαηαξία, δπλακφ, ιάκπεο θ.ι.π.)
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 40% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 36,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 15%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 3.000 €.
30) ΘΑΟΑΚΝΡΠΝ ΓΔΥΟΓΗΝ γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο εξγαζίαο:
Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
5ε
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο απνξξηκκαηνθφξσλ
θαηεγνξία
θαη θνξηεγψλ κάξθαο VOLVO
6ε
Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
θαηεγνξία
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο απνξξηκκαηνθφξσλ

θαη θνξηεγψλ κάξθαο REUNALT
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηηο αληίζηνηρεο
θαηεγνξίεο πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 20% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 48,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 8%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 2.000 €.
31) (Β. ΘΑΟΑΒΗΑΠ – Δ. ΜΔΛΗΝΠ Ν.Δ «ΘΑΜΔΘΥ») γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
Δξγαζία επηζθεπήο ησλ πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ππεξθαηαζθεπψλ ησλ
28ε
θνξηεγψλ, ησλ γεξαλψλ ησλ θαιαζνθφξσλ θαη ησλ θνξηεγψλ κε αξπάγε θαη
θαηεγνξία
ησλ βπηηνθφξσλ
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 40% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 36,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 40%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 7.000 €.
32) «ΔΘ. & ΚΗΣ. ΘΝΗΙΗΑΟΗΓΖΠ & ΗΝΗ Ν.Δ.» γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο εξγαζηψλ:
1ε
θαηεγνξία
2ε
θαηεγνξία
3ε
θαηεγνξία
4ε
θαηεγνξία

Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
iii)
Ππζηήκαηνο
κεηάδνζεο
θίλεζεο
iv)
Ππζηήκαηνο
ςχμεο
απνξξηκκαηνθφξσλ, θνξηεγψλ, βπηηνθφξνπ θαη θαιαζνθφξσλ κάξθαο
MERCEDES
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο θνξηεγψλ θαη
βπηηνθφξνπ κάξθαο MAN
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
iii)
Ππζηήκαηνο
κεηάδνζεο
θίλεζεο
iv)
Ππζηήκαηνο
ςχμεο
απνξξηκκαηνθφξσλ, θνξηεγψλ, κάξθαο IVECO
Δπηζθεπή –ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο
iii) Ππζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο iv) Ππζηήκαηνο ςχμεο απνξξηκκαηνθφξσλ
θαη θνξηεγψλ κάξθαο SCANIA

Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηηο αληίζηνηρεο
θαηεγνξίεο πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 20% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 48,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 15%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 5000 €.
33) «ΟΖΓΑ ΓΔΥΟΓΗΝ» γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
31ε
Δξγαζία επηζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ησλ θνξηεγψλ θαη
θαηεγνξία
απνξξηκκαηνθφξσλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ
Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 20% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 48,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 15%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 5000€.
34) Ν ΡΑΘΖΠ ΙΚΞΔΟΝΞΝΙΝΠ Δ.Ξ.Δ γηα ηελ παξαθάησ θαηεγνξία εξγαζίαο:
Δπηζθεπή – ζπληήξεζε i) θηλεηήξα ii) Ππζηήκαηνο δηεχζπλζεο iii) Ππζηήκαηνο
19ε
κεηάδνζεο θίλεζεο θαη πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ ζάξσζεο ηνπ κεραλήκαηνο
θαηεγνξία
έξγνπ (ζαξψζξνπ) κε ππεξθαηαζθεπή κάξθαο JOHNSTON θαη φρεκα κάξθαο
IVECO

Α. Γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φπσο απηέο ππνδεηθλχνληαη ζηελ αληίζηνηρε
θαηεγνξία πνζνζηηαία έθπησζε ζηελ ρξέσζε/ψξα 10% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (60,00
επξψ αλά ψξα εξγαζίαο), ήηνη 54,00 επξψ αλά ψξα εξγαζίαο πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α.
Β. Δπί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, φπσο ζα αλαγξάθνληαη ζην εθάζηνηε ηηκνιφγην
πνζνζηηαία έθπησζε 10%.
Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά ζα απαηηεζεί δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 4.000,00 €.
γ) Νη σο άλσ εηαηξείεο ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) κελψλ
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ επαλαιεπηηθνχ
αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα αλάδεημε λέσλ αλαδφρσλ κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαηαξηίζεη ε
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ζχληαμε λέαο κειέηεο.
Ρα σο άλσ εμσηεξηθά ζπλεξγεία θαη επηρεηξήζεηο ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη νινθιήξσζεο
ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ επαλαιεπηηθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε λέσλ δηαδφρσλ, κε
βάζε ηε λέα κειέηε θαη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ πνπ ζα
θαηαξηηζηνχλ ζηελ ακέζσο επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2011 θαη αθνινχζσο ηνπ έηνπο
2012 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ θσδηθνχο αξηζκνχο:
-ΘΑ 20.6263.0000 κε ηίηιν «Ππληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ»
- Θ.Α. 20.6264.0001 κε ηίηιν «Ππληήξεζε θαη επηζθεπή ζαξψζξσλ θαη θνξησηψλ»
- ΘΑ 10.6263 κε ηίηιν «Ππληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ»
- ΘΑ 20.6672.0001 κε ηίηιν «Αληαιιαθηηθά (ζθνχπεο) γηα ζάξσζξα»
Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 237/2011
Κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε
ηεο ζπλεδξίαζεο.
Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ

Σαλαθνύιαο Αζαλάζηνο
Ιάβδα Διέλε
Βαθηξηδή Ρηηίθα
Θνκλελνύ-Θνύκπα Άλλα
Σαξνθόπνο Ξαληειήο

Αθξηβέο Απόζπαζκα
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 27εο Ππλεδξίαζεο ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ
2011.
Τπρηθφ, 28-12-2011
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ

