
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
(ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ) 

 
 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3753/09-05-2016 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.500,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:  
(1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(3) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(4) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                    
 

      

 

 

  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                    

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ 
(ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ) 

 
 
 
 
           Αριθμ. Μελέτης: 05/2016 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Η Παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων και 

κάθε άλλου υλικού που τυχόν απαιτηθεί, καθώς και στην παροχή συναφών υπηρεσιών 
συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων έργου του Δήμου από εξωτερικά συνεργεία. 

 Η προμήθεια των ανταλλακτικών κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του 
στόλου των μηχανημάτων έργου του Δήμου. (Αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της 
παρούσης – ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ). 

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

   Οι απαραίτητες εργασίες ελέγχων και συντήρησης των μηχανημάτων ορίζονται από τον 
εκάστοτε κατασκευαστή με γνώμονα τις συνθήκες εργασίας τους, τις ώρες λειτουργίας τους και 
τα διανυόμενα χιλιόμετρα κατά περίπτωση. 

   Κατά μέσο όρο τα διαστήματα ορίζονται ανά 2, 6, 12 και 24 μήνες λειτουργίας, 100, 250 
και 500 ώρες λειτουργίας ή/και 2.000, 5.000, 15.000 χλμ. 

   Πέραν των οριζόμενων από τους κατασκευαστές διαστημάτων τακτικής συντήρησης, 
λαμβάνονται υπόψη και οι ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας των μηχανημάτων. 

   Επίσης, μεταβολές των προγραμμάτων συντήρησης εφαρμόζονται και για τα 
μηχανήματα, όταν το περιβάλλον στο οποίο κινούνται και εργάζονται είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυμένο. 

   Στις περιπτώσεις αυτές, τα προκαθορισμένα διαστήματα συντήρησης μειώνονται και 
μεταβάλλονται έτσι ώστε να προλαμβάνονται φθορές και βλάβες. 

Λόγω του ότι τα μηχανήματα του Δήμου, εκτελούν κοινωφελές έργο, ο χρόνος 
παράδοσης των ανταλλακτικών θα είναι κατά μέγιστο δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία της παραγγελίας. Ο χρόνος παράδοσης για τα μη κοινά είδη μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος, μόνο εφόσον συντρέχουν ειδικοί, ανελαστικοί και μη εξαρτώμενοι από τον 
ανάδοχο λόγοι (π.χ. παραγγελία από το εξωτερικό). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο απαιτούμενος 
χρόνος παράδοσης θα εκτιμάται από τον ανάδοχο και θα υποβάλλεται εγγράφως αίτημα 
έγκρισης στην αρμόδια Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής των αυτοκινήτων οχημάτων της 
Υπηρεσίας. 

 
Ομοίως ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευών θα είναι κατά 

μέγιστο δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά από την εισαγωγή του οχήματος – μηχανήματος στο 
συνεργείο. Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευών μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος μόνο εφόσον συντρέχουν ειδικοί, ανελαστικοί και μη εξαρτώμενοι από τον 
ανάδοχο λόγοι (π.χ. εκτεταμένες επισκευαστικές εργασίες). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο 



απαιτούμενος χρόνος παράδοσης θα εκτιμάται από τον ανάδοχο και θα υποβάλλεται εγγράφως 
αίτημα έγκρισης στην αρμόδια Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής των αυτοκινήτων οχημάτων 
της Υπηρεσίας 

Για την προληπτική – τακτική συντήρηση του κάθε μηχανήματος, απαιτείται η έκδοση 
από το Γραφείο Κίνησης "ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ".  Στο 
εν λόγω Δελτίο ή Εντολή θα αναγράφονται περιληπτικώς στοιχεία αναφερόμενα στο είδος της 
συντήρησης ή επισκευής, καθώς και οι απαιτούμενες επισκευαστικές εργασίες, τα αναγκαία 
ανταλλακτικά κλπ., εφόσον τούτο καθίσταται δυνατό. 

Αντίτυπο του εν λόγω ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ, θα παραδίδεται στην Επιτροπή Συντήρησης 
και Επισκευής των αυτοκινήτων οχημάτων της Υπηρεσίας, το έργο της οποίας συνίσταται στην 
ανάθεση των επισκευαστικών εργασιών ή συντηρήσεων, επί τη βάσει των ενδείξεων του 
προαναφερθέντος Δελτίου, στο ιδιωτικό συνεργείο του αναδόχου. 

Η σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία μηχανημάτων, έγινε με βάση 
την εμπειρία και τα οικονομικά στοιχεία των τελευταίων ετών και ως εκ τούτου τα ποσά αυτά 
δεν είναι δεσμευτικά αλλά μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που 
θα προκύψουν, αρκεί στο σύνολό τους να μην υπερβούν το συνολικό ποσόν του 
προϋπολογισμού ανά κωδικό για ένα έτος. 

Οι σχετικές πιστώσεις του Δήμου με τους κωδικούς αριθμούς για την προμήθεια των 
απαιτούμενων ανταλλακτικών και την συντήρηση των οχημάτων είναι οι ακόλουθες: 

 

Α/Α Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% 

2 02.30.6672.02 9.000,00 

4 02.30.6264.01 4.500,00 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 13.500,00€  

 

  
Στη συνέχεια, παρατίθενται: 
 ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

(παράρτημα Α΄) 
 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΙΑΣ (παράρτημα Β΄) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 

                 ΤΜΗΜΑ 2.:  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   

Α/Α Αριθμ. 
Κυκλοφορίας 

Είδος Οχήματος Καύσιμα Αριθμός Πλαισίου Ημερομηνία 1
ης 

Άδειας 

1.  ME-73641 IX ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΕ950CC5038102759 03/02/2004 

2.  ΜΕ-57239 ΙΧ KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ FKI*93F21228* 24/08/2000 

3.  ME-107984 IX DRESSEK-GALION 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 11205χαρ.ID-C11205 
ταμπ. 

05/03/2009 

4.  ΜΕ-100604 ΙΧ CHENGGONG 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 00000000070600070 20/12/2007 

5.  ΜΕ-107970 ΙΧ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 21140 31405314733140 12/02/2009 



ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ 

6.  ΜΕ-112288 ΙΧ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 0865/00190 
TYBFE85DC6DU24579 

16/06/2009 

7.  ME-57226 KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ FKI*93F21365 21/06/2000 

8.  ΜΕ-85413 ΙΧ ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 190 PT 46 17/06/2005 

9.  ME-95494 IX FOREDIL MACCHINE 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 07256 07/09/2007 

10.  ME-95496 FOREDIL MACCHINE 
AMBIENTE LE 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 07152 13/09/2007 

11.  ΜΕ-112313 MERCEDES 
ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 36700312005685 09/09/2009 

12.  ΜΕ-95498 ΙΧ RAM EUROPE 
ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 9020155 13/09/2007 

13.  ME-71265 IX J.C.B.  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 0926756 06/03/2003 

14.  ΜΕ-57169 ΙΧ KOMATSU ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ G52A-12097 02/06/1999 

15.  ME-116664 J.C.B.  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ JCB3CXAPT01706181 04/08/2010 

16.  ME-100591 IX KOMATSU ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 202852 20/11/2007 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

 (ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ) 

Τμήμα 2: Ανταλλακτικά και 

εργασίες επισκευής και 

συντήρησης μηχανημάτων 

(Τακτικά σέρβις) 

Φίλτρα λαδιού, αέρος, 

πετρελαίου, λάδια κινητήρα, 

λάδια σασμάν, λάδια 

διαφορικού, λάδια υδραυλικού 

συστήματος,  ιμάντες κινητήρα, 

φλάντζα  καπακιού  βαλβίδων, 

γράσο, ψυκτικό υγρό κινητήρα 

κ.λ.π. 

Αλλαγή λαδιών κινητήρα, 

αλλαγή λαδιών υδραυλικού, 

αλλαγή λιπαντικού κιβωτίου 

ταχυτήτων, αλλαγή λιπαντικού 

διαφορικών, αλλαγή 

λιπαντικού μειωτήρων, αλλαγή 

φίλτρων γενικά, αλλαγή 

ιμάντων γενικά, έλεγχος 

φρένων, χειρόφρενου, έλεγχος 

κινητήρα και συστήματος 

ψύξεως, έλεγχος συσφίξεων 

συστήματος διεύθυνσης, 

έλεγχος συσφίξεων και 

πιέσεων υδραυλικού 

κυκλώματος,  πλήρωση υγρών 

μπαταρίας, έλεγχος 

ευθυγράμμισης διατάξεων 

διαμόρφωσης γαιών 

(μαχαίρια), γρασάρισμα  κ.λ.π. 

 
 



Αγιά, 10/05/2016 
 

Θεωρήθηκε 
Μ.Ε. Δημάρχου 

Η Αν/τρια Προϊσταμένη του Τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
Τοπ/φος Μηχ/κος  

Συντάχθηκε 
 
 
 
 
 

            ΝΤΟΥΛΟΥΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 
            Πολιτικός Μηχ/κος 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                    

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ 
(ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ) 

 
 
 
 
                           Αριθμ. Μελέτης: 05/2016 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  

ΤΜΗΜΑ 2: Ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων (Τακτικά σέρβις) 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (σε 

ευρώ) 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
ΤΕΜΑΧΙΟ 1,00 7.317,07 7.317,07 

2 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 146,34 25,00  3.658,54 

   Συνολική Δαπάνη (χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

10.975,61 

   Φ.Π.Α. (23%) 2.524,39 

   Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.) 13.500,00€ 

 
 
 

Αγιά, 10/05/2016 
 

Θεωρήθηκε 
Μ.Ε. Δημάρχου 

Η Αν/τρια Προϊσταμένη του Τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
Τοπ/φος Μηχ/κος  

Συντάχθηκε 
 
 
 
 
 

            ΝΤΟΥΛΟΥΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 
            Πολιτικός Μηχ/κος 



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                    

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ 
(ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ) 

 
 
 
 
           Αριθμ. Μελέτης: 05/2016 
 
 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο :  Αντικείμενο προμήθειας 

 
Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών και ανάθεση εργασιών 

επισκευής και συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία, των μηχανημάτων έργων του Δήμου Αγιάς 
(τακτικά σέρβις) κατά την διάρκεια ενός έτους. 

Άρθρο 2ο :  Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η Διενέργεια του διαγωνισμού υπάγεται στις κάτωθι διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί κρατικών 
προμηθειών προς το Κοινοτικό Δίκαιο» 

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

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11Α΄/1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ». 
4. Την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» 
6. Τον Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) 
7. Τον Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό τύπο και λοιπές διατάξεις» 
8. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
9. Τον Ν. 3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων» 
10. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α΄) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

12. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204Α’/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κ.α.» 



13. Την με αριθμό 05/2016 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς 

14. Την υπ’ αριθμ. 30/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκαν οι 
σχετικές πιστώσεις 

15. Την με αριθμό 50/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν 
οι Τεχνικές Προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι διενέργειας  του διαγωνισμού για 
την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ)» 

16. Το υπ’ αριθμ. 3553/21.04.2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών 
και αξιολόγησης αποτελεσμάτων 

17. Την 68/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί « Έγκριση αποτελέσματος του 
διαγωνισμού «Προμήθεια ανταλλακτικών - Συντήρηση & Επισκευή οχημάτων - 
μηχανημάτων του Δήμου (ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ)».  

18. Ως και των άλλων συναφών νόμων και εγκυκλίων που έχουν εφαρμογή και ισχύουν ως την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 
 

 
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία  

 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 

  Η Διακήρυξη 

 Η Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές 

  Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

  Η Συγγραφή υποχρεώσεων 

 Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς 
 

Άρθρο 4ο :  Εγγυήσεις 
 

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό) της 
προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) των προσφερόμενων ειδών, η 
οποία πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και 
πιστή εκτέλεση της προμήθειας και των παρεχόμενων υπηρεσιών και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 
5% (πέντε τοις εκατό) επί του συνολικού συμβατικού ποσού χωρίς τον ΦΠΑ.   

 
Άρθρο 5ο: Προδιαγραφές 

 
Τα χρησιμοποιούμενα από τους διαγωνιζόμενους ανταλλακτικά και αναλώσιμα που 

προορίζονται για τη συντήρηση των μηχανημάτων του Δήμου,  θα είναι γνήσια των εργοστασίων 
κατασκευής των αντιστοίχων μερών, ή εγκεκριμένα από τους αντίστοιχους κατασκευαστές . 

 Θα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση 
πως συνοδεύονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO, CE κτλ. Θα 
παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την Υπηρεσία.  

Αναπόσπαστο τμήμα των τεχνικών προδιαγραφών είναι οι πίνακες παραρτημάτων Α’ και Β’ 
όπως αυτοί αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση της μελέτης. 

Ο τιμοκατάλογος ανταλλακτικών και αναλωσίμων καθώς και ο τιμοκατάλογος της κάθε 
είδους εργασίας συντήρησης και επισκευής που θα χρησιμοποιηθεί σαν βάση αναφοράς για την 



τιμολόγηση των εργασιών της σύμβασης, θα είναι ο τελευταίος επίσημος τιμοκατάλογος του 
κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου / εισαγωγέα κατά περίπτωση για τo κάθε τμήμα 
του προϋπολογισμού. 

Μη γνήσια ανταλλακτικά και αναλώσιμα που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή 
και ανταλλακτικά που δεν αναφέρονται με την ονομασία του κατασκευαστή και δεν 
χαρακτηρίζονται με την αντίστοιχη κωδικοποίηση, απορρίπτονται. 

Όσον αφορά στις εργασίες συντήρησης, αυτές θα είναι οι προβλεπόμενες από τα 
εγχειρίδια του κατασκευαστή, θα περιγράφονται λεπτομερώς, θα είναι αρίστης ποιότητος 
σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και πλήρεις. 

Άρθρο 6ο :  Υποβολή προσφορών 
 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει  προσφορά με την προϋπόθεση να 
καλύπτει όλα τα μηχανήματα του τμήματος με τα αντίστοιχα ανταλλακτικά και εργασίες αυτού. 

Άρθρο 7ο: Σύμβαση. 

 Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου και σε 

χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την 

υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ 

αυτόν  οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 κυρώσεις. 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Άρθρο 8ο: Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβής. 

Οι προς παροχή υπηρεσίες θα παραδίδονται σε τόπους και χρόνους που θα οριστούν από 
την Υπηρεσία, από την αρμόδια, κατά Νόμο Επιτροπή του ΠΔ 28/80 και μετά από δοκιμές και 
έλεγχο αυτών, κατά την κρίση της. 

Ο ακριβής χρόνος παράδοσης, θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία και θα 
εξαρτάται από την έκταση και τη σοβαρότητά της. 

Η παραλαβή των επισκευασμένων μερών ή και των απαιτούμενων ανταλλακτικών θα 
γίνεται από την αρμόδια από τον νόμο Επιτροπή και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά 
την κρίση της. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη του 
παραλαμβανόμενου είδους.  

 
Άρθρο 9ο : Τρόπος Πληρωμής 

 
 Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές και οι πληρωμές θα είναι επίσης τμηματικές 

μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων και την τιμολόγηση αυτών. 

Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τμηματικής παράδοσης, μετά την 
οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή.   

 



Άρθρο 10 : Τρόπος παράδοσης – Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου 
   Ο χρόνος εγγύησης δηλ. ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την Επιτροπή 

Παραλαβής ορίζεται τουλάχιστον σε δώδεκα (12) μήνες και θα αναφέρεται ρητώς και εγγράφως 
σε σχετικό ενυπόγραφο έγγραφο του ανάδοχου προμηθευτή. 

    Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο την παράδοση των υπό 
προμήθεια ειδών πέραν της ορισθείσας προθεσμίας (σύμβαση- διακήρυξη) υποχρεούται για την 
καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει στο Δήμο σαν ποινική ρήτρα ποσοστό δύο τοις χιλίοις 
επί του συμβατικού προϋπολογισμό για κάθε μέρα καθυστερήσεως της παραδόσεως. 

   Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την 
εγγύηση καλής εκτελέσεως του προμηθευτή. 

   Σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία, 
η προθεσμία παραδόσεως παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητας του 
Δήμο ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, μη δικαιουμένου καμιάς αποζημιώσεως για την 
καθυστέρηση αυτή. 

   Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της 
προαναφερθείσας προθεσμίας δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή ολόκληρο το ποσό της εγγυήσεως καταπίπτει υπέρ του 
Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ο ανάδοχος απαγορεύεται να παρακρατεί παρανόμως όχημα του Δήμου στις 
εγκαταστάσεις του, αρνούμενος την παράδοσή του, με οποιαδήποτε αιτιολογία. Σε περίπτωση 
αυθαίρετης παρακράτησης της κινητής περιουσίας του Δήμου, θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα 
του επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις. 

Άρθρο 11ο : Λοιπές Υποχρεώσεις αναδόχου 
   Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον 

ανάδοχο και μόνον αυτόν χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου.  
 

Αγιά, 10/05/2016 
 

Θεωρήθηκε 
Μ.Ε. Δημάρχου 

Η Αν/τρια Προϊσταμένη του Τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
Τοπ/φος Μηχ/κος  

Συντάχθηκε 
 
 
 
 
 

ΝΤΟΥΛΟΥΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 
Πολιτικός Μηχ/κος 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                    

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ 
(ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ) 

 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.500,00€ (ΜΕ ΦΠΑ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Σημειώνεται ότι ο τιμοκατάλογος ανταλλακτικών και αναλωσίμων που θα χρησιμοποιηθεί σαν βάση αναφοράς για 
την τιμολόγηση, θα είναι ο τελευταίος επίσημος τιμοκατάλογος του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου 
/ εισαγωγέα κατά περίπτωση. 

 



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                    

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

(ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΣ) 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.500,00€ (ΜΕ ΦΠΑ) 
 

 
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 
 

Της επιχείρησης  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………  
με έδρα τ… ……………………………, οδός………………………………, αριθμ……………………, Τ.Κ. …………………, 
Τηλ. ……………………., Fax……………………  
 
 
Προς:  
ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ  

Αφού έλαβα γνώση της υπ’αρ. ……/…./…../2016 Διακήρυξης της Δημοπρασίας της προμήθειας / 
υπηρεσίας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς 
και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω 
ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου 
με τις ακόλουθες τιμές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) (χωρίς 

ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(αριθμητικώς) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(ολογράφως) 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) 

1 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
ΤΕΜΑΧΙΟ 1,00 7.317,07   

2 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 146,34 25,00  

……………………… 
(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα 

επιχείρησης) 


