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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. Αντικείμενο Διαγωνισμού – Γενικά 

Η παρούσα τεχνική μελέτη συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Αρριανών να προβεί στην 
προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου για το 
έτος 2020. 

Η δαπάνη για την προμήθεια, βάσει των περσινών δεδομένων που προκύπτουν από τα 
στοιχεία που διαθέτει ο Δήμου Αρριανών, όπως τις οικονομικές προσφορές των 
υποψηφίων αναδόχων και τις συμβάσεις που υπεγράφησαν, καθώς επίσης και την έρευνα 
αγοράς που πραγματοποιήθηκε, προϋπολογίζεται στο ποσό των59,659.67 €με επιπλέoν το 
Φ.Π.Α. 24% (14,318.32 €). 

Η προμήθεια των ανταλλακτικών θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς ή αντίστοιχους στους 
προϋπολογισμούς του Δήμου Αρριανών για το έτος 2020. 
 

Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 
20.6671.09 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 24.000,00 € 
30.6672.09 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων 50.000,00 € 
 

Η διαδικασία ανάθεσης για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης θα 
πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 
4412/2016. 

Το ποσοστό έκπτωσης θα ισχύει επί του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου 
ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων / προμηθευτριών εταιρειών.  

Οι συμβάσεις λύονται µε την ολοκλήρωση του οικονοµικού αντικειµένου τους, ακόμη κι αν 
δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στην σύμβαση για την ολοκλήρωσή 
της.  

Οι συμβάσεις που θα προκύψουν για τις συγκεκριμένες κατηγορίες υπηρεσιών μπορεί να 
είναι περισσότερες από µία, αφού δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των ενδιαφερόμενων 
υποψήφιων αναδόχων σε μία ή περισσότερες κατηγορίες. 

Τα οχήματα και μηχανήματα έργου έχουν ομαδοποιηθεί ανάλογα με τον τύπο τους και το 
είδος τους και επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς ανά κατηγορία εξοπλισμού, για μία ή 
περισσότερες κατηγορίες και για οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών. Δεν επιτρέπεται η 



υποβολή προσφοράς για μέρος της κάθε κατηγορίας εξοπλισμού, παρά μόνο για το σύνολο 
των τύπων οχημάτων και μηχανημάτων που την αποτελούν 

Η προμήθεια των πάσης φύσεως ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τα οχήματα και 
μηχανήματα έργου θα γίνεται τμηματικά, καθ’ όλη την διάρκεια του συμβατικού χρόνου, 
ανάλογα με τον προγραμματισμό. 

Στη μελέτη συμπεριλαμβάνονται και κωδικοί δαπανών για ανταλλακτικά και εξαρτήματα 
οχημάτων, μηχανημάτων έργου, οι οποίοι αντιστοιχούν στο σύνολο των ομαδοποιημένων 
οχημάτων και μηχανημάτων έργων 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος σε καμιά περίπτωση δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του 
ποσού που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Οι ποσότητες δεν είναι δυνατόν 
να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην 
εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε 
ανταλλακτικά. 

Η προμήθεια των ανταλλακτικών κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του 
στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αρριανών, των υπηρεσιών της 
καθαριότητας, των έργων, του πρασίνου κλπ.  

Ο Δήμος μας έχει στην κατοχή του οχήματα - μηχανήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται 
απορριμματοφόρα, φορτηγά, ημιφορτηγά, μηχανήματα έργων και επιβατικά. 

Όλα τα παραπάνω οχήματα – μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, 
επομένως για την συντήρηση και επισκευή τους χρειάζεται το αντίστοιχο και ανάλογο για 
κάθε περίπτωση ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος 
– μηχανήματος. 

Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι 
παράδοσης των κοινών ανταλλακτικών να είναι πολύ μικροί, με μέγιστο τις τρεις (3) 
εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της παραγγελίας, όρος που θα πρέπει να γίνει 
αποδεκτός με ανάλογη υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη. 

Λόγω των πολλών και διαφορετικών βλαβών που δύναται να προκληθούν σε κάθε όχημα 
του Δήμου έχει προβλεφθεί κονδύλιο για κάθε ομάδα οχημάτων και υπερκατασκευών, 
χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό. Στο ποσό αυτό εκτός από το κόστος ανταλλακτικών 
περιλαμβάνεται και οποιοδήποτε υλικό-αναλώσιμο κ.λ.π. θα χρειασθεί για τις 
απαιτούμενες επισκευές και ιδιόμορφες κατασκευές των υπερκατασκευών των οχημάτων 
καιμηχανημάτων (από σίδηρο, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο και ανοξείδωτο υλικό) το οποίο ο 
ανάδοχος θα πρέπει να το διαθέσει άμεσα για την ολοκλήρωση τη επισκευής. 

 

Β. Προµέτρηση - Οχήµατα ανά Κατηγορία  

Αναλυτικά τα οχήµατα και τα µηχανήµατα του ∆ήµου παρατίθενται στη συνέχεια στον 
ΠΙΝΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

 

 

 



Γ. Ανταλλακτικά-Πίνακας Ενδεικτικού Κόστους Ανταλλακτικών 

Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν και να κοστολογηθούν 
ενδεικτικά κάποια από τα ανταλλακτικά που είναι πιθανό να χρειαστούν για τις επισκευές 
που θα προκύψουν για όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου του ∆ήµου. Έγινε 
προσπάθεια να συγκεντρωθούν οι πιθανές βλάβες των οχηµάτων του ∆ήµου Αρριανών, 
βάσει της εµπειρίας των προηγούµενων ετών.  

Δ. Σύνταξη Προσφορών 

Για τα είδη των ομάδων/κατηγοριών στις οποίες μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης,  

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % είναι σταθερό και αμετάβλητο σε όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Το 
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα πρέπει να είναι ίδιο για την προμήθεια 
ανταλλακτικών αφορά την ίδια κατηγορία/ομάδα. 

Για τα ανταλλακτικά το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται στην τιμή του τρέχοντος ισχύοντος 
επίσημου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών των οίκων κατασκευής κατά την ημέρα 
παράδοσης του ανταλλακτικού 

(Για τα προσφερόμενα είδη τα ποσοστά έκπτωσης θα αναγράφονται και στο αντίστοιχο 
τιμολόγιο (υλικών ή παροχής υπηρεσιών) αριθμητικώς) 

Η κατακύρωση γίνεται στον/στους ανάδοχο/ους, η προσφορά του/των οποίου/οποίων 
ανταποκρίνεται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και είναι η 
χαμηλότερη για κάθε μία εκ των ομάδων/κατηγοριών του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για κάθε κατηγορία/ομάδα. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση µε την οποία θα εγγυώνται 
την ποιότητα ανταλλακτικού για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Αν στο διάστημα 
αυτό υπάρχει αστοχία υλικού ή βλάβη που οφείλεται σε ελαττωματικό ανταλλακτικό που 
τοποθετήθηκε τότε υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος και θα πρέπει να αποκαθίσταται άμεσα 
χωρίς καμία επιπλέον χρέωση του ∆ήµου. 

Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να επισκεφτούν το αμαξοστάσιο του ∆ήµου και σε συνεννόηση 
µε τους υπαλλήλους του αρμόδιου τμήματος ∆ιαχείρισης του στόλου των οχημάτων, να 
εξετάσουν τα οχήματα και τις υπερκατασκευές για τα οποία θα δώσουν προσφορά. 

Ε. Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 

Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας 
τα γνήσια που χρησιµοποιεί ο κατασκευαστής του οχήµατος ή εφάµιλλα αυτών (κατά την 
έννοια των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Κανονισµών όπως θα ισχύουν την ημερομηνία του 
διαγωνισµού) και άριστης ποιότητος. Ο ανάδοχος, µε την σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας 
Επιτροπής (εγγράφως), µπορεί να χρησιμοποιήσει µεταχειρισµένα ανταλλακτικά µόνον 
όταν αποδεδειγμένα είναι αδύνατη η εξεύρεση καινούριων από το ελεύθερο εμπόριο ή για 
λόγους κατεπείγουσας ανάγκης επισκευής η οποία καθυστερεί λόγω της αναμονής 
εισαγωγής των απαραίτητων ανταλλακτικών. 

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι υποχρεώσεις του αναδόχου, που αναφέρονται στην 
Διακήρυξη και στην παρούσα μελέτη. 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΕΊΔΟΣ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΟΣ MAΡΚΑ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΕΊΔΟΣ 
ΚΑΥΣΊΜΟΥ 

ΙΣΧΎΣ 
ΚΙΝΗΤΉΡΑ 

1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡO IVECO ΚΗΥ-7269 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 205 

2 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡO MAN ΚΗΥ-7160 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 41 

3 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡO MERCEDES ΚΗΥ-7129 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 38 

4 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES ΚΗΗ-5280 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 38 

5 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAIMLER CHRYSL ΚΗΥ-7186 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 38 

6 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES-BENZ ΚΗΥ-7270 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 72 

7 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΑΝ ΚΗΥ-7164 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 41 

 
8 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΑΝ ΚΗΥ-7215 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 41 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

Α/Α ΕΊΔΟΣ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΟΣ MAΡΚΑ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΕΊΔΟΣ 
ΚΑΥΣΊΜΟΥ 

ΙΣΧΎΣ 
ΚΙΝΗΤΉΡΑ 

1 ΦΟΡΤΗΓΟ -ΓΕΡΑΝΑΚΙ MERCEDES ΚΗΥ-7285 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 85 

2 ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ NISSAN ΚΗΥ-7273 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 40 

3 ΦΟΡΤΗΓO MAN ΚΗΥ-7152 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 88 

4 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO MAGIRUS ΚΗΥ-7161 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 57 

5 ΦΟΡΤΗΓO IVECO MAGIRUS ΚΗΥ-7172 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 47 

6 ΦΟΡΤΗΓΟ  IVECO - 
MAGIRUS ΚΗΥ-7214 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 41 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02SA_CETo7kgw4t48mo4Xrc5sGhxg:1597228378104&q=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiG-eewu5XrAhUGqaQKHc2XCMcQkeECKAB6BAgQECg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02SA_CETo7kgw4t48mo4Xrc5sGhxg:1597228378104&q=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiG-eewu5XrAhUGqaQKHc2XCMcQkeECKAB6BAgQECg


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

Α/Α ΕΊΔΟΣ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΟΣ MAΡΚΑ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΕΊΔΟΣ 
ΚΑΥΣΊΜΟΥ 

ΙΣΧΎΣ 
ΚΙΝΗΤΉΡΑ 

1 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA ΚΗΥ-7276 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 

2 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  
(pick up) πυροσβεστικό MAZDA ΚΗΥ-7256 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 

3 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA ΚΗΥ-7150 BENZINH 17 

4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  MITSUBISHI ΚΗΥ-7163 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 

5 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤO ΕΠΙΒΑΤΙΚO MITSUBISHI - 
PANJERO SPORT ΚΗΥ-7216 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 

6 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤO ΕΠΙΒΑΤΙKO HYUNDAI 
MATRIX ΚΗΥ-7209 ΒΕΝΖΙΝΗ 11 

7 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΝΙSSΑΝ-ΝΑVΑΡΑ ΚΗΗ-6836 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 

8 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΝΙSSΑΝ-ΝΑVΑΡΑ ΚΗΗ-6839 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 

9 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΝΙSSΑΝ-ΝΑVΑΡΑ ΚΗΗ-5264 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 

10 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓO  MAZDA ΚΗΥ-7130 ΒΕΝΖΙΝΗ 17 

11 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 
MOTOR C ΚΗΥ-7211 ΒΕΝΖΙΝΗ 11 

12 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓO (pick up) 
πυροσβεστικό MAZDA ΚΗΥ-7267 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 

13 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ VOLKSWAGEN - 
TARO 4X4 ΚΗΥ-2999 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 

14 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓO  MITSUBISHI   ΚΗΥ-7204 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 

15 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤO ΕΠΙΒΑΤΙΚO 
SANTANA - 
SAMOYRAI 

CABRIO 
KHH-6852 ΒΕΝΖΙΝΗ 9 

16 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓO  MITSUBISHI ΚΗΥ-7225 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 

17 EΠΙΒΑΤΙΚΟ  HONDA ΚΗΗ-6837 ΒΕΝΖΙΝΗ 14 

18 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤO ΕΠΙΒΑΤΙΚO SANTANA - 
SAMOYRAI KHH-6851 ΒΕΝΖΙΝΗ 9 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02SA_CETo7kgw4t48mo4Xrc5sGhxg:1597228378104&q=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiG-eewu5XrAhUGqaQKHc2XCMcQkeECKAB6BAgQECg


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΦΟΡΤΩΤΕΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ 

Α/Α ΕΊΔΟΣ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΟΣ MAΡΚΑ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΕΊΔΟΣ 
ΚΑΥΣΊΜΟΥ 

ΙΣΧΎΣ 
ΚΙΝΗΤΉΡΑ 

1 ΦΟΡΤΩΤΗΣ NEW HOLLAND ΜΕ-105735 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 165 

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ NEW HOLLAND ΜΕ-105736 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 98 

3 ΦΟΡΤΩΤΗΣ FOREDIL 
AMBIENTE CE ΜΕ-39331 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 113 

4 ΦΟΡΤΩΤΗΣ BOBCAT ME-132242 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 62 

5 ΦΟΡΤΩΤHΣ FIAT-HITACHI ΜΕ-70247 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 192 

6 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤHΣ KOMATSU ΜΕ-39328 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 97 

7 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤHΣ NEW HOLLAND ΜΕ-105732 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 112 

8 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ NEW HOLLAND ME-119023 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 110 

9 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ SCHMDT ME-119032 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 150 

10 ΦΟΡΤΩΤΗΣ FIAT-HITACHI ΜΕ-74353 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 192 

11 ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
(τυπου JCB) 

FOREDIL - 
AMBIENTE ΜΕ-74351 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 128 

12 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ NEW HOLLAND ΜΕ-119022 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 112 

13 EKΣΚΑΦΕΑΣ KUMATSU ME-97825 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 143 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ ΓΑΙΩΝ 

Α/Α ΕΊΔΟΣ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΟΣ MAΡΚΑ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΕΊΔΟΣ 
ΚΑΥΣΊΜΟΥ 

ΙΣΧΎΣ 
ΚΙΝΗΤΉΡΑ 

1 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR ΜΕ-97818 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 140 

2 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ NEW HOLLAND ΜΕ-91028 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 135 

3 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ FIAT-HITACHI ME-119020 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 141 

4 ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ ΓΑΙΩΝ HBM-NOBA ΜΕ-74352 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 179 

 

Φιλλύρα 12/08/2020  Φιλλύρα 12/08/2020 
Ο Συντάξας  Θεωρήθηκε 

  Δήμαρχος Αρριανών 
  

 

Καραολάνης Ευάγγελος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 Ριτβάν Αμέτ 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02SA_CETo7kgw4t48mo4Xrc5sGhxg:1597228378104&q=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiG-eewu5XrAhUGqaQKHc2XCMcQkeECKAB6BAgQECg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02SA_CETo7kgw4t48mo4Xrc5sGhxg:1597228378104&q=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiG-eewu5XrAhUGqaQKHc2XCMcQkeECKAB6BAgQECg


 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΦΙΛΛΥΡΑ 12-08-2020 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ  Κ.Α.20.6671.09 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ  Κ.Α. 30.6672.09 
  CPV :34300000-0 
  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2020 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Επειδή όπως έχει αναφερθεί παραπάνω η ακριβής προµέτρηση των ανταλλακτικών είναι 
αδύνατον να προβλεφθεί, λόγω πιθανών έκτακτων βλαβών σε κάθε όχημα, η εκτιμώμενη 
αξία της παρούσας δεν περιλαμβάνει επακριβώς ποσότητες για όλες τις κατηγορίες των 
επιμέρους ανταλλακτικών, αλλά την κατ’ εκτίμηση δαπάνη για ανταλλακτικά-υλικά κάθε 
κατηγορίας και το γενικό σύνολο όλων των κατηγοριών. 

 

α. Τα κυριότερα ενδεικτικά ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις παραπάνω 
κατηγορίες οχημάτων - μηχανημάτων είναι τα εξής: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜ.) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 2 3,635.00 € 7,270.00 €  

2 ΓΡΑΝΑΖΙ ΒΑΡΕΛΑΣ 2 345.00 € 690.00 €  
3 ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛ PU 999/1X 3 33.58 € 100.74 €  
4 ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ  HU 12140 2 38.57 € 77.14 €  
5 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ HU12140X 1 20.16 € 20.16 €  
6 ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤ-ΕΞΩΤ-ΚΑΜΠΙΝΑΣ 2 97.00 € 194.00 €  
7 ΙΜΑΝΤΑΣ TIMING 2 76.00 € 152.00 €  
8 ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ 6 57.00 € 342.00 €  

       ΑΘΡΟΙΣΜΑ 8,846.04 €  
       ΦΠΑ 24% 2,123.05 €  
      ΣΥΝΟΛΟ 10,969.09 €  

 

 

 

 

 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜ.) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΜΑΝ 2 144.15 € 288.30 €  
2 ΦΙΛΤΡΑ P781466 1 11.20 € 11.20 €  
3 ΦΙΛΤΡΑ HU 947/1X 1 11.10 € 11.10 €  
4 ΦΙΛΤΡΟ FP-160 1 6.20 € 6.20 €  
5 ΦΙΛΤΡΟ FL-946 1 5.80 € 5.80 €  
6 ΦΙΛΤΡΟ 33167E 1 5.90 € 5.90 €  
7 ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ  3 1,100.00 € 3,300.00 €  

       ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3,628.50 €  
       ΦΠΑ 24% 870.84 €  
      ΣΥΝΟΛΟ 4,499.34 €  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜ.) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ 4 590.00 € 2,360.00 €  
2 ΦΙΛΤΡΟ Ρ550416 4 36.00 € 144.00 €  
3 ΦΙΛΤΡΟ Ρ165705 4 56.50 € 226.00 €  
4 ΦΙΛΤΡΟ WIX 95107E 4 19.20 € 76.80 €  

5 ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ  4 58.66 € 234.64 €  

6 ΔΙΣΚΟΣ-ΠΛΑΤΩ MAZDA 2 500.00 € 1,000.00 €  

7 ΣΕΤ ΔΙΣΚΟΣ-ΠΛΑΤΩ / ΡΟΥΛΕΜΑΝ 
MITSUBSHI 3 221.40 € 664.20 €  

8 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 12 180.00 € 2,160.00 €  

       ΑΘΡΟΙΣΜΑ 6,865.64 €  
       ΦΠΑ 24% 1,647.75 €  
      ΣΥΝΟΛΟ 8,513.39 €  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜ.) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΣΕΤ ΕΜΠΡΟΣΘ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΝΗ 1 3,916.48 € 3,916.48 €  
2 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΝΗ 1 2,395.00 € 2,395.00 €  
3 ΚΑΛΥΜΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 2 787.00 € 1,574.00 €  
4 ΣΕΤ ΜΠΙΛΙΑ+ΔΑΚΤΥΛ. 1 496.00 € 496.00 €  
5 ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ + ΡΟΔΕΛΛΕΣ 4 68.90 € 275.60 €  
6 KYΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ MITSUBISHI 2 59.60 € 119.20 €  
7 ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 1 33.45 € 33.45 €  
8 ΥΔΡΑΝΤΛΙΑ 1 155.00 € 155.00 €  



9 ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΝΥΧΙΩΝ 8 3.80 € 30.40 €  
10 ΑΚΡΙΑΝΑ ΝΥΧΙΑ  8 32.30 € 258.40 €  
11 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 4 4.50 € 18.00 €  
12 ΕΛΑΤΤΗΡΙΑ 10 3.20 € 32.00 €  
13 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 4 0.45 € 1.80 €  
14 ΕΛΑΤΤΗΡΙΑ 4 26.90 € 107.60 €  
15 ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΝΥΧΙΩΝ 30 3.80 € 114.00 €  
16 ΔΟΝΤΙΑ JCB ΜΕΣΑΙΑ 8 16.00 € 128.00 €  
17 ΔΟΝΤΙΑ JCB ΠΛΑΙΝΑ 8 33.60 € 268.80 €  
18 ΒΙΔΕΣ ΔΟΝΤΙΩΝ 40 2.20 € 88.00 €  
19 ΣΑΜΠΑΝΙ Φ22Χ5Μ 1 72.00 € 72.00 €  
20 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 72.80 € 72.80 €  
21 ΡΟΥΛΕΜΑΝ Β2028 2 18.00 € 36.00 €  
22 ΣΤΑΥΡΟΣ JCB 8 24.00 € 192.00 €  
23 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ JCB  1 41.10 € 41.10 €  
24 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ JCB 1 42.80 € 42.80 €  
25 ΣΕΤ ΛΑΜΑΚΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ JCB 2 51.00 € 102.00 €  

       ΑΘΡΟΙΣΜΑ 10,570.43 €  
       ΦΠΑ 24% 2,536.90 €  
      ΣΥΝΟΛΟ 13,107.33 €  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ ΓΑΙΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜ.) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΔΙΣΚΟΣ ΦΡΕΝΩΝ 2 880.00 € 1,760.00 €  
2 ΛΑΜΕΣ 13 ΤΡΥΠΕΣ 6 92.00 € 552.00 €  
3 ΑΚΡΟΛΕΠΙΔΑ  8 78.45 € 627.60 €  
4 ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 5/8Χ2.1/2 16 3.10 € 49.60 €  
5 ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 5/8Χ3" 6 3.65 € 21.90 €  
6 ΙΜΑΝΤΑΣ 8PK-1520 1 32.20 € 32.20 €  
7 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1/2 1 32.00 € 32.00 €  
8 ΜΠΟΥΛΟΝΙ 3/4Χ4 1/2Κ 1 4.50 € 4.50 €  
9 AKΡΟΜΠΑΡΟ CAT 120H 1 128.60 € 128.60 €  

10 ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ GRADER  2 2,280.00 € 4,560.00 €  
11 ΡΟΥΛΜΑΝ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ  4 133.28 € 533.12 €  

12 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ - ΛΑΣΤΙΧΑ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 4 32.65 € 

130.60 €  
13 ΣΕΤ  ΦΙΛΤΡΑ CAT (5+5+5+1+1+1) 1 1,165.00 € 1,165.00 €  
14 ΚΑΔΕΝΑ ASA 140 (2Χ27+ΑΣΦ) 4 785.00 € 3,140.00 €  
15 CONTROL ΓΙΑ GRADER  1 255.00 € 255.00 €  
16 ΑΚΡΑΞΟΝΙΟ GRADER 120H 1 3,485.00 € 3,485.00 €  



17 ΡΟΥΛΜΑΝ ΑΚΡΑΞΟΝΙΟΥ 2 142.00 € 284.00 €  
18 ΡΟΥΛΜΑΝ ΑΚΡΑΞΟΝΙΟΥ 42687 2 105.00 € 210.00 €  
19 ΚΑΔΕΝΑ ΑΚΡΑΞΟΝΙΟΥ 4 895.00 € 3,580.00 €  
20 ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΝΕΡΟΥ CAT 2 94.80 € 189.60 €  
21 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΡΡΟ CAT 1 38.49 € 38.49 €  
22 ΦΛΟΤΕΡ CAT 1 249.85 € 249.85 €  

23 ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 
GRADER 

 
1 4,320.00 € 

4,320.00 €  

24 ΒΑΜΕΝΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΗΜΙΑΞΟΝΙΩΝ 
GRADER 

 
2 

 
2,200.00 € 4,400.00 €  

       ΑΘΡΟΙΣΜΑ 29,749.06 €  
       ΦΠΑ 24% 7,139.77 €  
      ΣΥΝΟΛΟ 36,888.83 €  

 

Α/Α 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 
1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 8,846.04 €  10,969.09 €  
2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3,628.50 €  4,499.34 €  
3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 6,865.64 €  8,513.39 €  
4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΦΟΡΤΩΤΕΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ 10,570.43 €  13,107.33 €  
5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ ΓΑΙΩΝ 29,749.06 € 36,888.83 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 59,659.67 € 73,977.99 € 
 

 

΄’ 

Φιλλύρα 12/08/2020  Φιλλύρα 12/08/2020 
Ο Συντάξας  Θεωρήθηκε 

  Δήμαρχος Αρριανών 
  

 

Καραολάνης Ευάγγελος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 Ριτβάν Αμέτ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΦΙΛΛΥΡΑ 12-08-2020 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ  Κ.Α.20.6671.09 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ  Κ.Α. 30.6672.09 
  CPV :34300000-0 
  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2020 

 

ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο 

Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Αρριανών 
να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων 
και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αρριανών με διάρκεια υλοποίησης έως και την 
31-12-2020. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 ο Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις 

• Της Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 
«Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & 
προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α 
& των εν γένει Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.∆/τος 2396/53».  

• Του Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και 
ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως 
αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07.  

• Του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94.  
• Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) “∆ηµόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροπ. και ισχύει με 
το Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης». 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ο Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία είναι: 

α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού  

β) Παρούσα μελέτη - τεχνική περιγραφή (τεχνική έκθεση) 

γ) Η εκτιμώμενη αξία για κάθε έτος/Η συνολική εκτιμώμενη αξία  

δ) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων  

ε) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 



ΑΡΘΡΟ 4 ο Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της παρούσας δημόσιας σύμβασης, μετά την κατά το νόμο έγκριση του 
αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός 
καθορισμένης βάσει της κείμενης νομοθεσίας και της διακήρυξης της παρούσας από την 
έγγραφη ειδοποίησή του, για να υπογράψει την σύμβαση και να καταθέσει, εφόσον 
απαιτείται βάσει συμβατικού ποσού την κατά το άρθρο 5 της παρούσης, εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής. Στην περίπτωση που, μετά τον υπολογισμό της προσφερόμενης έκπτωσης 
του αναδόχου, προκύψει σύμβαση αξίας ίσης ή κατώτερης των 20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να μην απαιτεί την προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και δημοσίευσής της 
στο ΚΗΜΔΗΣ και θα έχει χρονική διάρκεια έως την 31-12-2020, ή μέχρι εξαντλήσεως του 
συμβατικού ποσού της σε προγενέστερο χρόνο.  

Μετά την παρέλευση του έτους μπορεί η ισχύς της να παραταθεί, εφόσον πληρούνται οι 
όροι του Ν. 4412/2016, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο και είναι εφικτή ανάλογη 
τροποποίηση των σχετικών κωδικών (Κ.Α.) του προϋπολογισμού του Δήμου Αρριανών.  

Για δικαίωμα τροποποίησης ή χρονικής παράτασης της σύμβασης έχει ισχύ ο Ν. 4412/2016 
(άρθρο 132), όπως ισχύει. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας, θα γίνεται τμηματική παράδοση και πληρωμή των ειδών της 
σύμβασης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι (εκτός της 
περιπτώσεως που αναφέρεται ανωτέρω) να καταθέσουν εγγυητική επιστολή που να 
καλύπτει το 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας (κατηγορίας ή κατηγοριών για τις 
οποίες αναδείχθηκε ανάδοχος), χωρίς το Φ.Π.Α. 24%.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο 
διάρκειας ισχύος της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος 
μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του είδους (κατηγορίας ή 
κατηγοριών εξοπλισμού) και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους. Οι εγγυητικές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 
τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. (άρθρο 72 παρ.3 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 120 του Ν. 4512/18 και την 
παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4541/2018).  



Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των 12 μηνών οφειλόμενη 
σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε 
φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται µε την 
άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού το συντομότερο από της ειδοποίησης της 
υπηρεσίας αλλά και την αποκατάσταση γενικότερα της όποιας φθοράς αυτό προξένησε. 
Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας να αντικαταστήσει ολόκληρο 
το είδος που έχει υποστεί φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση. Η 
αντικατάσταση θα πρέπει να γίνεται σε πέντε (5) ημερολογιακές μέρες από την ειδοποίηση 
της υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 ο Παράδοση ανταλλακτικών-Παραλαβή υλικών 

Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι 
παράδοσης των κοινών ανταλλακτικών να είναι πολύ μικροί, με μέγιστο τις τρεις (3) 
εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της παραγγελίας και για αυτά τα οποία θα πρέπει να 
παραγγελθούν στο εξωτερικό από τους ανάδοχους το μέγιστο οχτω (8) ημερών, εκτός 
ιδιαιτεροτήτων και ανωτέρας βίας η οποία δικαιολογείται και αποδεικνύεται εγγράφως 
προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  

Ο Δήμος θα παραγγέλνει τα ανταλλακτικά τα οποία χρειάζεται βάση των πραγματικών του 
αναγκών και στον πραγματικό χρόνο. Η προσωρινή παραλαβή των ανταλλακτικών θα 
γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή 
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής 
προτείνει την τέλεια απόρριψη και αντικατάσταση των υπό παραλαβή ανταλλακτικών.  

Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της επιτροπής, εντός της 
υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση 
αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο τρόπο.  

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του 
αναδόχου. Μετά τη πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγύησης, ενεργείται βάσει των 
κείμενων διατάξεων η οριστική παραλαβή ειδών. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ο Ποιότητα υλικών 

Τα ανταλλακτικά θα είναι καινούρια και άριστης ποιότητας. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα 
να ελέγχει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών να στέλνει αυτά κατά την κρίση του σε 
οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, µε δαπάνη 
των προμηθευτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 ο Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση ανάδοχου 

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει 
την σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε 
στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Με την ίδια διαδικασία ο 
προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 



που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά 
υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 Φόροι-τέλη 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται βάσει των κειμένων διατάξεων, µε όλους τους φόρους, τα τέλη 
και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. 
βαρύνει το Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 ο Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά με εντάλματα που θα 
εκδίδονται μετά από κάθε παραλαβή των ανταλλακτικών από την αρμόδια επιτροπή. 

 

ΆΡΘΡΟ 12ο Προσφερόμενη τιμή 

(Για τις κατηγορίες που απαιτείται να υποβληθεί Ποσοστό Έκπτωσης) Για κάθε κατηγορία 
για την οποία θα υποβληθεί προσφορά, θα κατατεθεί οικονομική προσφορά που θα 
αναφέρει το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) για την κατηγορία 
οχημάτων/μηχανημάτων, το οποίο προσφερόμενο ποσό έχει ως τιμή αναφοράς την 
παρούσα εκτιμώμενη αξία, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες της μελέτης, και θα ισχύει 
επί του τρέχοντος ισχύοντος τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών του κάθε είδους οχήματος και 
μηχανήματος έργου που περιλαμβάνεται σ' αυτή.  

Το προσφερόμενο ανά κατηγορία ποσοστό έκπτωσης θα είναι ενιαίο, για κάθε κατηγορία 
ανταλλακτικών.  

Για τους κωδικούς δαπανών που αφορούν το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων 
έργων θα κατατεθούν οικονομικές προσφορές που θα αναφέρουν το προσφερόμενο ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης (%) επί του τρέχοντος ισχύοντος τιμοκαταλόγου των σχετικών ειδών – 
ανταλλακτικών του κάθε είδους οχήματος και μηχανήματος έργου που περιλαμβάνεται σ' 
αυτή. Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό έκπτωσης θα είναι κοινό για όλα τα ανταλλακτικά όλων 
των ειδών εξοπλισμού που περιλαμβάνονται στην κατηγορία εξοπλισμού για την οποία θα 
υποβληθεί προσφορά.  

Οι οικονομικές προσφορές θα είναι σύμφωνες με τα υποδείγματα των εντύπων της 
οικονομικής προσφοράς που ακολουθούν. Το κριτήριο επιλογής του αναδόχου για κάθε 
κατηγορία εξοπλισμού είναι η χαμηλότερη τιμή, που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης % ανάλογα με τις κατατεθείσες προσφορές. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τεχνικές προδιαγραφές - Σύνταξη προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών  

Στην τεχνική προσφορά που θα κατατεθεί από τους διαγωνιζόμενους, θα αναφέρεται 
υποχρεωτικά η μάρκα (ή κατασκευαστής) και η χώρα προέλευσης των προσφερόμενων 
ανταλλακτικών.  

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά, είτε για οποιαδήποτε κατηγορία 
οχημάτων επιθυμούν, είτε για οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών.  

Η προσφορά θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι τα γνήσια που 
προτείνει ο κατασκευαστής του οχήματος ή της υπερκατασκευής για το οποίο 
προορίζονται.  

Στην περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων στο διαγωνισμό προσφέρει ανταλλακτικά 
τρίτου κατασκευαστή τα οποία προορίζονται για χρήση στα οχήματα, μηχανήματα ή τις 
υπερκατασκευές του Δήμου, θα αναφέρει στην τεχνική προσφορά ότι εφόσον αναδειχθεί 
προμηθευτής θα καταθέσει τιμοκατάλογο ανταλλακτικών της εταιρείας του ο οποίος θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον πλήρης για την εκάστοτε κατηγορία οχημάτων ή 
υπερκατασκευών για την οποία κατατίθεται. Θα πρέπει να αποδείξει ότι τα προσφερόμενα 
ανταλλακτικά είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία αυτά προορίζονται, 
προσκομίζοντας κατά περίπτωση επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστή των 
ανταλλακτικών, ή βεβαίωση του επίσημου αντιπροσώπου στη χώρα η οποία θα αναφέρει 
ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την 
οποία προορίζονται.  

Στις προσφορές των υποψηφίων θα επισυνάπτεται κατάλογος (χωρίς οικονομικά στοιχεία), 
ή prospectus, ή τεχνικά φυλλάδια, ή φωτογραφίες για τα ανταλλακτικά τα οποία θα 
υποβληθεί προσφορά.  

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση (χωρίς να είναι απαραίτητο 
το γνήσιο της υπογραφής) του εισαγωγέα/αντιπροσώπου (επιχείρησης από την οποία θα 
προμηθευτεί ο υποψήφιος τα απαραίτητα ανταλλακτικά) όπου θα αναφέρει την χώρα 
προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν σε περίπτωση που δεν αφορά 
προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. Σε προϊόντα κοινοτικής προέλευσης αρκεί η υπεύθυνη 
δήλωση/βεβαίωση του εισαγωγέα/αντιπροσώπου να αναφέρει πως τα υλικά 
κατασκευάζονται σε χώρα της Ε.Ε.  

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος προτείνει τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνονται από 
τα εργοστάσια κατασκευής των αντίστοιχων οχημάτων. Απορρίπτονται όταν δεν είναι 



σύμφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχημάτων και 
των αντίστοιχων μηχανικών μερών τους κατά περίπτωση.  

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν τη 
γνησιότητα, αλλά και καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών.  

Όσον αφορά στα ανταλλακτικά και αναλώσιμα αυτά θα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση CE, 
εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. 
Τα πιστοποιητικά CE είναι διάρκειας ισχύος τεσσάρων έως πέντε ετών και εκδίδονται 
ανάλογα µε τα οριζόμενα από τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο μειοδότης θα πρέπει να αποδέχεται µε δήλωσή του, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, η 
οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά και 
αναλώσιμα θα φέρουν την προαναφερόμενη σήμανση. Η µη απόδειξη ύπαρξης της 
σήμανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιμα αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους 
άμεσα από τον μειοδότη. Το πιστοποιητικό CE εκδίδεται για συγκεκριμένο προϊόν η σειρά 
προϊόντων που ρητά πρέπει να αναφέρονται ή να αναγράφονται στα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά CE. Στο πιστοποιητικό CE είναι απαραίτητο να αναγράφεται το μοντέλο και ο 
τύπος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί.  

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν 
κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο.  

Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών 
τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα 
πραγματοποιήσουν στα αμαξοστάσια του Δήμου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν 
στους τύπους των υπερκατασκευών τους μηχανισμούς που αυτές φέρουν και στα 
προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν.  

Λόγω των πολλών και διαφορετικών βλαβών που δύναται να προκληθούν σε κάθε όχημα 
του Δήμου έχει προβλεφθεί κονδύλιο για κάθε κατηγορία οχημάτων και υπερκατασκευών 
χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό. Στο ποσό αυτό εκτός από το κόστος ανταλλακτικών 
περιλαμβάνεται και οποιοδήποτε υλικό-αναλώσιμο κ.λ.π. θα χρειασθεί για τις 
απαιτούμενες επισκευές και ιδιόμορφες κατασκευές των υπερκατασκευών των οχημάτων 
και μηχανημάτων (από σίδηρο, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο και ανοξείδωτο υλικό) το οποίο ο 
ανάδοχος θα πρέπει να το διαθέσει άμεσα για την ολοκλήρωση τη επισκευής. Εάν κάποιος 
από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης μελέτης πάψει να ικανοποιείται από 
τους μειοδότες, ο Δήμος δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο. 

 

Φιλλύρα 12/08/2020  Φιλλύρα 12/08/2020 
Ο Συντάξας  Θεωρήθηκε 

  Δήμαρχος Αρριανών 
  

 

Καραολάνης Ευάγγελος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 Ριτβάν Αμέτ 
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