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Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Σερρών 
Δήμος Ηράκλειας 
Αρ. Μελέτης : 33/2019 
 

 
Έργο:   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» 
       
Χρηματοδότηση:  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ    

Προϋπολογισμός: 3.300,00 € ΜΕ ΦΠΑ 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
                                                         

       Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών του Δήμου Ηράκλειας . Η μελέτη 
αφορά  μόνο την προμήθεια των ανταλλακτικών , τα ανταλλακτικά θα τοποθετούνται από το 
προσωπικό  του Δήμου και από εξωτερικά συνεργεία όπου αυτό είναι απαραίτητο. 
    Τα υπό  προμήθεια είδη θα διαχωριστούν σε ομάδες ομοειδών  ανά κατηγορία οχημάτων 
μηχανημάτων.   
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ  
 

ΟΜΑΔΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ    - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α. Συνολικά  
Τιμή σε  € 

ΟΜΑΔΑ -7  ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ –ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ 
-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΚΑ     

Κ.Α.35.6672.02 2.300,00 

ΟΜΑΔΑ -8 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
(ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ -ΤΡΑΚΤΕΡ)   

Κ.Α.35.6672.02 1.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ  

 
 3.300,00€ 

 
 
 

     Ανάδοχος  ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα , επί των 
ενδεικτικών τιμών οι οποίες διατίθενται στα παραρτήματα της παρούσας μελέτης. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν προσφορά για όλες τις ομάδες μαζί ή για κάθε 
επιμέρους ,  ακόμη και για μία ομάδα . 
Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.  

    Ο Δήμος  Ηράκλειας διατηρεί στόλο οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του .Τα οχήματα 
αυτά θέλουν συντήρηση - επισκευή  , τόσο σε τακτική βάση , όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις 
όπως βλάβες αβαρίες κτλ.  
Ο Δήμος  διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για ορισμένες εργασίες . Τα παραπάνω απαιτούν  
ανταλλακτικά  σε  προμήθεια μεγάλης κλίμακας  για την κάλυψη των αναγκών . Συνεπώς  κρίνεται  
σκόπιμη και αναγκαία η προμήθεια των εν λόγω υλικών από το Δήμο Ηράκλειας. Η σύνταξη της 
μελέτης βασίστηκε σε στοιχεία από προηγούμενες χρονιές , τα οποία δίνουν μία  εικόνα για τις 
βλάβες που προκύπτουν συχνότερα , επίσης οι ενδεικτικές τιμές έχουν προκύψει  μετά από μια 
σχετική έρευνα  αγοράς και από παλαιότερες προμήθειες του Δήμου. 
 
Κατά τη σύνταξη της μελέτης λήφθηκε υπόψη και η παρακάτω πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

«Σύμφωνα με την ΕΣ Τμ. VI 3368/2011, ΕΣ Κλιμ. Ζ΄ 457/2012 και λαμβάνοντας υπ' όψιν τα εξής: 
α) ότι τα ανταλλακτικά προορίζονται για βλάβες οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν, και β) η 
αποθεματοποίηση των υλικών, αντί της τμηματικής προμήθειας μόνο των ανταλλακτικών που είναι 
αναγκαία για την εμφανιζόμενη εκάστοτε βλάβη, είναι δυσχερής ως προς την αποθήκευση και 
οικονομικά ασύμφορη, αφ' ενός μεν επειδή δεσμεύει σημαντικούς πόρους του φορέα, αφ΄ ετέρου 
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δε επειδή τα αποθεματοποιημένα ανταλλακτικά μπορεί να μη χρησιμοποιηθούν ποτέ και τελικά να 
απαξιωθούν. Για όλους τους παραπάνω λόγους στη παρούσα μελέτη δεν καθορίζονται οι ποσότητες 
των ζητούμενων ανταλλακτικών αλλά μόνο οι εκτιμώμενες ετήσιες δαπάνες.» 
 
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 
 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

35.6672.02 Προμήθεια ανταλλακτικά οχημάτων & λοιπών 
μηχανημάτων Υπ. Πρασίνου. 

3.300,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 
 

3.300,00 

 ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 
 

3,300,00 

 
 
Η ενδεικτικά προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας  ανταλλακτικών& ελαστικών 
ανέρχεται στα 3.300,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 
 
 
 
Σημειώνεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η προμήθεια και εκταμίευση ολόκληρου 
του αναφερόμενου ποσού εφόσον οι πραγματικές ανάγκες αποδειχθούν μικρότερες των 
προβλεπόμενων. 
 
Το κόστος της προμήθειας των «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ »  θα καλυφθεί από τα έσοδα του Δήμου. 

 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εξής διατάξεις : 
 
1.  Νόμος 4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις 
 
2. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 

3. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ  87/07.06.2010 τεύχος Α’).(όσες διατάξεις εξακολουθούν να 
ισχύουν μετά τον ν.4555/8018) 
 
4. του N.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ     114/8.6.2006 τεύχος Α’) 
 
5. Τον ν. 2741/99 (φεκ199/α/28-9-99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τα 
άρθρα 2 ν.3060/02, παρ3 Ν.3090/02, 9 ΠΑΡ.3 3090/02,12 ΠΑΡ 27 Ν. 3310 και 3414/05 περί 
ελέγχου νομιμότητας των σχεδίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
 
6. του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
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7.  του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
 

8. του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 
 
9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

10.  οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 
καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν 
μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
 
 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τρείς χιλιάδες τριακόσια ευρώ  (3.300,00 €) με  Φ. Π. Α. 24 % . 

 
 
 

Ηράκλεια  09-10-2019 Ηράκλεια  09-10-2019 Ηράκλεια  09-10-2019 

Οι  Συντάξαντες 

 

 

 

Θεοδοσίου Γεώργιος 

Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Πολεοδομίας 

Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Πολεοδομίας & 

Περιβάλλοντος 

 

 

Κεχαγιάς Αθανάσιος 
  ΔΕ Τεχνικών (Μηχανών 

αυτ/των – ομάδα    
μηχανολογικών ειδικοτήτων) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Μπούσιος Δημήτριος 
Τοπογράφος Μηχ/κος  Τ.Ε. 

Παπαβασιλείου Αργύρης 
Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. 
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Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Σερρών 
Δήμος Ηράκλειας 
Αρ. Μελέτης : 33/2019 
 

 
Έργο:   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» 
 
Χρηματοδότηση:  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Προϋπολογισμός: 3.300,00 € 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
 
 

       Σύμφωνα με την ΕΣ Τμ. VI 3368/2011, ΕΣ Κλιμ. Ζ΄ 457/2012 και λαμβάνοντας υπ' όψιν τα 
εξής: α) ότι τα ανταλλακτικά προορίζονται για βλάβες οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν, και 
β) η αποθεματοποίηση των υλικών, αντί της τμηματικής προμήθειας μόνο των ανταλλακτικών που 
είναι αναγκαία για την εμφανιζόμενη εκάστοτε βλάβη, είναι δυσχερής ως προς την αποθήκευση και 
οικονομικά ασύμφορη, αφ' ενός μεν επειδή δεσμεύει σημαντικούς πόρους του φορέα, αφ΄ ετέρου 
δε επειδή τα αποθεματοποιημένα ανταλλακτικά μπορεί να μη χρησιμοποιηθούν ποτέ και τελικά να 
απαξιωθούν. Για όλους τους παραπάνω λόγους στη παρούσα μελέτη δεν καθορίζονται οι ποσότητες 
των ζητούμενων ανταλλακτικών και οι ποσότητες των επιμέρους εργασιών αλλά μόνο οι 
εκτιμώμενες ετήσιες δαπάνες. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ    -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α. Συνολικά  
Τιμή σε  € 

ΟΜΑΔΑ -7  ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ –ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ 
-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΚΑ     

Κ.Α.35.6672.02 2.300,00 

ΟΜΑΔΑ -8 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
(ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ -ΤΡΑΚΤΕΡ)   

Κ.Α.35.6672.02 1.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ  

 
 3.300,00€ 

 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τρείς χιλιάδες και τριακόσια  ευρώ ( 3.300,00 €) με  Φ. Π. Α. 
24% . 
 
 

                                                                                           Ηράκλεια 09-10-2019 
 

Οι  Συντάξαντες 
 

Θεοδοσίου Γεώργιος 
Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. 

 

Ο Προϊστάμενος 
 του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Πολεοδομίας 
 
 

Θεωρήθηκε 
Ο Προϊστάμενος της 

Δ/σης Τεχνικών  Υπηρεσιών 
 Πολεοδομίας & 
Περιβάλλοντος 

 
 

Κεχαγιάς Αθανάσιος 
  ΔΕ Τεχνικών (Μηχανών 

αυτ/των – ομάδα Μηχανολογικών 
ειδικοτήτων) 

Μπούσιος Δημήτριος 
Τοπογράφος Μηχ/κος  Τ.Ε. 

Παπαβασιλείου Αργύρης 
Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. 
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Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Σερρών 
Δήμος Ηράκλειας 
Αρ. Μελέτης :33/2019 
 

 
Έργο:   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» 
 
Χρηματοδότηση:  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Προϋπολογισμός: 3.300,00 € 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 Τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι αρίστης ποιότητας και κατασκευής, θα 
     βρίσκονται σε καλή κατάσταση θα είναι καινούργια και θα προέρχονται από αναγνωρισμένους 

διεθνώς οίκους κατασκευής ανταλλακτικών. Θα πληρούν τις απαιτούμενες ελάχιστες  
προδιαγραφές του κατασκευαστή .Είναι   υποχρέωση του αναδόχου να αποδεικνύει ότι είναι 
κατάλληλα για χρήση στα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου. Θα  συνοδεύονται με τα αναγκαία 
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO, CE κτλ. και θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις 
όταν και όποτε απαιτηθεί από την Υπηρεσία. Ο Δήμος δύναται να δέχεται και ανταλλακτικά 
συμβατά και όχι μόνο γνήσια εφόσον αυτά πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του 
κατασκευαστή.      

 
 Σε περίπτωση κατά την  οποία ο προμηθευτής θα προσκομίσει συμβατά ανταλλακτικά με τα  

γνήσια θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά είναι κατάλληλα για τον  συγκεκριμένο 
τύπο οχήματος και  θα ζητείται όμως κατά την παράδοση και η προσκόμιση βεβαίωσης ότι 
καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή .Επίσης σε κάθε περίπτωση θα παρέχει και 
εγγύηση καλής λειτουργίας των ανταλλακτικών για ένα έτος ή όση παρέχει ο κατασκευαστής του 
ανταλλακτικού.  

 
 Σε περίπτωση μη κατάλληλου μη συμβατού ανταλλακτικού ο ανάδοχος θα πρέπει να το 

αντικαταστήσει  άμεσα με άλλο κατάλληλο. 
         
 Όσον αφορά στα ανταλλακτικά αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό 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. 
 
 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των 

προσφορών τους.  
 
 Τονίζεται  ότι οι ποσότητες των προς προμήθεια ανταλλακτικών δεν είναι δεσμευτικές για το 

Δήμο καθώς θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης  και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προϋπολογιστούν εκ των προτέρων. Συνεπώς 
μπορεί  να  μην δαπανηθεί το σύνολο του προϋπολογισθέντος ποσού. 
 

 Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει  για τη μεταφορά των ανταλλακτικών   στο 
αμαξοστάσιο του Δήμου ή όπου αλλού του υποδείξει ο Δήμος , χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Εάν 
κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης μελέτης   πάψει να ικανοποιείται 
από τους μειοδότες κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης  ο Δήμος   δύναται να τον κηρύξει 
έκπτωτο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ    -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α. Συνολικά  
Τιμή σε  € 

ΟΜΑΔΑ -7  ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ –ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ 
-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΚΑ     

Κ.Α.35.6672.02 2.300,00 

ΟΜΑΔΑ -8 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
(ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ -ΤΡΑΚΤΕΡ)   

Κ.Α.35.6672.02 1.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ  

 
 3.300,00€ 

 
 
 

Η συνολική προσφερόμενη έκπτωση θα είναι ποσοστό έκπτωσης επί των ενδεικτικών 
τιμών  της μελέτης. (ανά ομάδα) 

 
 
Λόγω του ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί η ποσότητα και  το είδος των ανταλλακτικών που θα 
προκύψουν ,  παρατίθενται παραρτήματα με πίνακες  για την βοήθεια των υποψηφίων αναδόχων, 
με τους  τύπους και τα στοιχεία των οχημάτων του Δήμου καθώς και πίνακας με τα συνηθέστερα 
ζητούμενα  ανταλλακτικά συντηρήσεων επισκευής . 
 
 
 
                                                                                                        ΗΡΑΚΛΕΙΑ 09-10-2019 
 

            Οι  Συντάξαντες:  
 

Θεοδοσίου Γεώργιος 
Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. 

 
 
 

Ο Προϊστάμενος  
του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Πολεοδομίας 
 
 

Θεωρήθηκε 
Ο Προϊστάμενος της 

Δ/σης Τεχνικών  Υπηρεσιών 
 Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος 

Κεχαγιάς Αθανάσιος 
  ΔΕ Τεχνικών (Μηχανών 

αυτ/των – ομάδα Μηχανολογικών 
ειδικοτήτων) 

 
 
 
 

 
Μπούσιος Δημήτριος 

Τοπογράφος Μηχ/κος  Τ.Ε. 

 
Παπαβασιλείου Αργύρης 

Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. 
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Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Σερρών 
Δήμος Ηράκλειας 
Αρ. Μελέτης : 33/2019 
 

 
Έργο:   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ   
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» 
 
Χρηματοδότηση:  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Προϋπολογισμός: 3.300,00 € 

  

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και 
συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ηράκλειας . Η μελέτη αφορά  μόνο την 
προμήθεια των ανταλλακτικών. Τα ανταλλακτικά θα τοποθετούνται από το προσωπικό  του Δήμου 
και από εξωτερικά συνεργεία όπου αυτό είναι απαραίτητο. 
    Τα υπό  προμήθεια είδη θα διαχωριστούν σε ομάδες ομοειδών  ανά κατηγορία οχημάτων 
μηχανημάτων .    

   

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις  

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εξής διατάξεις :  

 

Νόμος 4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση 
της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη 
και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις 
 
2. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 

3. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ  87/07.06.2010 τεύχος Α’).(όσες διατάξεις εξακολουθούν να 
ισχύουν μετά τον ν.4555/8018) 
 
4. του N.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ     114/8.6.2006 τεύχος Α’) 
 
5. Τον ν. 2741/99 (φεκ199/α/28-9-99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τα 
άρθρα 2 ν.3060/02, παρ3 Ν.3090/02, 9 ΠΑΡ.3 3090/02,12 ΠΑΡ 27 Ν. 3310 και 3414/05 περί 
ελέγχου νομιμότητας των σχεδίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
 
6. του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

7.  του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
 

8. του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 
 
9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 
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10.  οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 
καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν 
μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
 

 

  

ΑΡΘΡΟ 3ο : Συμβατικά στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :  

α) Τεχνική περιγραφή 

β) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

γ) Τιμολόγιο – Τεχνικές Προδιαγραφές  

δ) Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

ε) Σχέδιο  Διακήρυξης  

  

  

ΑΡΘΡΟ 5ο : Τιμές προσφορών  

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την 

παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς, σε αυτή 

την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς ή το ποσοστό έκπτωσης του προμηθευτή για τα 

προς προμήθεια είδη θα παραμένουν σταθερά  για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα 

προμήθεια, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης, με την 

οποία θα ολοκληρωθεί η παράδοση των συνολικών ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών που 

προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.  

Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού 

προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, 

το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί να συμπληρώνει ,  για την κατάθεση της οικονομικής 

προσφοράς του.  

Επίσης, σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά εκάστου υποψήφιου προμηθευτή μπορεί να 

αναφέρεται και σε μία ομάδα ή ομάδες των υπό προμήθεια ανταλλακτικών.(Μπορεί να δοθεί 

προσφορά για μία ή περισσότερες ή για όλες τις  ομάδες). 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Σύμβαση  

Ο ανάδοχος της προμήθειας , εν όλο η ανά ομάδα αναλόγως , μετά την κατά νόμο έγκριση 

του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης και να 

καταθέσει την κατά το 7ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.  

  

ΑΡΘΡΟ 7ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωμή  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5 % της συμβατικής αξίας  

χωρίς το Φ.Π.Α. της προμήθειας και παρέχεται με μια ή δύο εγγυητικές επιστολές. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση 

των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται 

σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόμιση των τιμολογίων.  

  

ΑΡΘΡΟ 8ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου  
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Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, 

μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  , 

εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το ∆ημοτικό Συμβούλιο 

ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου.  

  

ΑΡΘΡΟ 9ο : Πλημμελής κατασκευή  

Εφ’ όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή 

εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Λόγω της φύσης των προς προμήθεια ειδών , ανταλλακτικά , 

μπορεί να διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα ενός ανταλλακτικού κατά την τοποθέτηση του στο όχημα, 

σε αυτή την περίπτωση το ανταλλακτικό επιστρέφεται στον ανάδοχο και αυτός οφείλει να το 

αντικαταστήσει με άλλο κατάλληλο , άμεσα , χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του 

Δήμου.  

   

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : Φόροι - τέλη – κρατήσεις  

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά 

την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνεται η προμήθεια και 

η μεταφορά των ανταλλακτικών στις αποθήκες στου Δήμου ή όπου αλλού υποδειχθεί από την 

Υπηρεσία , στις προβλεπόμενες συσκευασίες. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε όλες τις επιβαρύνσεις και 

οι κρατήσεις του προμηθευτή που προβλέπονται από την νομοθεσία. 

  

  

ΑΡΘΡΟ 11ο : Εξοφλητικός λογαριασμός  

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών.  

  

  

ΑΡΘΡΟ 12ο : Χρόνος και τόπος παράδοσης.  

 Η παράδοση των υλικών  θα γίνετε τμηματικά , από την υπογραφή της σύμβασης  και έως 31-

12-2019 , με δυνατότητα  παράτασης για 3 μήνες , ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου . 

 Οι παραδόσεις θα γίνουν σε χώρο που θα οριστεί από τoν Δήμο Ηράκλειας . Πριν από κάθε 

παράδοση, θα προηγείται η παραγγελία από τον Δήμο Ηράκλειας των αντίστοιχων υλικών και 

ποσοτήτων  . Η παράδοση των υλικών και των αντίστοιχων ποσοτήτων κάθε παραγγελίας πρέπει να 

ολοκληρώνεται σε δύο   (2) εργάσιμες  ημέρες το πολύ από την ημέρα που ο προμηθευτής 

ειδοποιείται για την αντίστοιχη παραγγελία. 

  

 ΑΡΘΡΟ 13ο : Παράδοση και παραλαβή των προς προμήθεια ειδών  

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στο ∆ήμο και θα τοποθετούνται σε αποθηκευτικούς 

χώρους του ∆ήμου από εργαζόμενους του προμηθευτή που θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια. Ο 

προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε 

πρακτικό πρόβλημα για το ∆ήμο και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής παράδοση των προς 

προμήθεια ειδών.  

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του 

αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής 

ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις 

της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο ∆ήμος δικαιούται να προβεί στην 

τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για 

τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.  
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Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Η παραλαβή 

των παραπάνω ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων ως την πάροδο του συμβατικού 

χρόνου εγγύησης.  

  

  

ΑΡΘΡΟ 14ο   

Ο ∆ήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, τις ποσότητες των 

προς προμήθεια ειδών  και ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος  να εκτελέσει την προμήθεια όπως θα 

τροποποιείται  , καθόσον είναι  αδύνατον να προβλεφθεί  με ακρίβεια ο ακριβής αριθμός και τα είδη 

των ανταλλακτικών που θα χρειασθούν. Η αύξηση ή η μείωση αυτή θα αφορά ενδεχόμενη μεταβολή 

με βάση τις πραγματικές ανάγκες του ∆ήμου. Δεν είναι δεσμευτική από τη μεριά  του Δήμου η 

χρησιμοποίηση όλου του διαθέσιμου κονδυλίου. Ο Δήμος δύναται να μην εξαντλήσει όλο το ποσό 

της σύμβασης εάν αυτό υπαγορεύουν οι ανάγκες του. 

 

  

ΑΡΘΡΟ 15ο   

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση των ειδών στο ∆ήμο στο Αμαξοστάσιο 

ή σε μέρος που θα υποδειχθεί . 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

ο Δήμος έχει το δικαίωμα επιστροφής των ανταλλακτικών που δεν ταιριάζουν στα οχήματα για 

τα οποία προορίζονται και ο προμηθευτής  θα υποχρεούται να τα αντικαταστήσει , άμεσα με άλλα 

κατάλληλα , χωρίς καμία  επιβάρυνση του Δήμου . Το παραπάνω δικαίωμα θα υφίσταται  ακόμη και 

εάν αυτά έχουν παραληφθεί από την αρμόδια επιτροπή , λόγω  της φύσης  των υλικών και της 

αδυναμίας διαπίστωσης της ακαταλληλότητας εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει περίπτωση η συσκευασία 

να αναφέρει τα σωστά αλλά μετά την εξαγωγή του παλαιού ανταλλακτικού από το προς επισκευή 

όχημα , να διαπιστώνεται ότι δεν ταιριάζει. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται  να 

αντικαταστήσει τα ακατάλληλα ανταλλακτικά άμεσα με άλλα κατάλληλα , όπως μπορεί να απαιτηθεί 

κατά περίπτωση. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο    

Σε περίπτωση αστοχίας του υλικού ( ελάττωμα κατασκευής) , ο Δήμος δικαιούται να επιστρέψει 

το ανταλλακτικό και ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει άμεσα με άλλο καινούργιο , 

χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. Το παραπάνω δικαίωμα θα υφίσταται  ακόμη και εάν αυτά 

έχουν παραληφθεί από την αρμόδια επιτροπή , λόγω  της φύσης  των υλικών. Η παραπάνω 

δέσμευση θα ισχύει για έξι μήνες  από την ημερομηνία  τοποθέτησης του ανταλλακτικού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο    

Η προμήθεια θα γίνει με  τμηματική παραλαβή των ανταλλακτικών που προβλέπονται στη 

μελέτη , σύμφωνα με τον προγραμματισμό  του Δήμου. Επίσης επισημαίνεται ότι ο Δήμος έχει 

δικαίωμα να μην προμηθευτεί όλες τις ποσότητες που αναφέρονται στη παρούσα μελέτη , όπως 

προβλέπεται από τη νομοθεσία. 

 

 

 

 

 



ΤΥ/ΜΕΛ 1 
Ημερ. Έναρξης 28-05-2008 

ΑΡΘΡΟ 19ο    

Ο προμηθευτής σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αν του ζητηθεί να 

προμηθεύσει  τον Δήμο με  όλη τη ποσότητα των ανταλλακτικών που αναφέρονται στη παρούσα 

μελέτη εντός είκοσι (20) ημερών , από την έγγραφη ενημέρωση του.  
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