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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   
 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με σκοπό την πάσης φύσεως εργασίες Επισκευής, συντήρησης καθώς και την 

προμήθεια των ανταλλακτικών, για να καλύψει τις αντίστοιχες ανάγκες για την συντήρηση και Επισκευή των 

μεταφορικών μέσων του Δήμου Πεντέλης.  

Στη μελέτη προβλέπονται πάσης φύσεως εργασίες συντήρησης, Επισκευής και Αντικατάστασης φθαρμένων 

ή κατεστραμμένων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων ανταλλακτικών, σε εξωτερικά 

συνεργεία, όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (φορτηγών, απορριμματοφόρων, 

υδροφόρων, πλυντηρίων), μηχανημάτων (γερανοφόρων, σαρώθρων, φορτωτών), υπερκατασκευών, 

λεωφορείων, επιβατικών οχημάτων, ημιφορτηγών και μηχανάκια, εκτός των οχημάτων εκείνων που 

καλύπτονται κατ’ αποκλειστικότητα λόγω χρόνου εγγύησης από εξουσιοδοτημένα συνεργεία, οι οποίες θα 

προκύψουν κατά την διάρκεια της τριετίας συν έξι μήνες.   

Τα οχήματα του Δήμου Πεντέλης είναι διαφόρων τύπων, διαφορετικών ετών κυκλοφορίας και 

διαφορετικών τεχνολογιών. Κυρίως είναι μεγάλα οχήματα (φορτηγά, μηχανήματα κλπ). Για τη συντήρηση 

και Επισκευή τους απαιτούνται συνεργεία επανδρωμένα με ράμπες, ανυψωτικά μηχανήματα και πλήρες 
τεχνολογικό εξοπλισμό. Επίσης συνεργεία που να διαθέτουν το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό (που θα 

αναλογεί στον αριθμό των οχημάτων που θα δύναται να επισκευάζει άμεσα και καθημερινά κάθε όχημα) 
καθώς και το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό που θα έχει την τεχνογνωσία για κάθε τύπο οχήματος και 

υπερκατασκευής. Επίσης συνεργεία που θα μπορούν να εξασφαλίζουν άμεση διαθεσιμότητα των τυχόν 

απαιτούμενων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την εκτέλεση κάθε εργασίας Επισκευής ή συντήρησης 
που θα προκύψει.  

Ο Δήμος δεν διαθέτει επαρκές συνεργείο συντήρησης οχημάτων αφού δεν έχει ούτε την υποδομή, ούτε τον  

απαραίτητο εξοπλισμό, ούτε το αναγκαίο προσωπικό και την τεχνογνωσία που απαιτείται. Σήμερα, στο 

Δήμο  εργάζονται ένας (1)  μηχανοτεχνίτης σε ένα υποτυπώδες συνεργείο με μηδαμινή δυνατότητα 

Επισκευής οχήματος  σε στεγασμένο χώρο και κατά συνέπεια, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το 

επιτρέπουν (βροχή κ.λ.π.)  αδυνατούν να επισκευάσουν τις καθημερινές βλάβες των οχημάτων του Δήμου, 
τα οποία είναι διαφόρων τύπων, με τεχνολογία σημαντικά διαφορετική από όχημα σε όχημα και η οποία 

απαιτεί εξειδικευμένη αντιμετώπιση για κάθε τύπο οχήματος.  

Με αυτά τα δεδομένα η ανάθεση σε εξωτερικό/α συνεργείο/α είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου να 

συντηρείται με επάρκεια ο στόλος των οχημάτων για να μπορεί να ανταποκριθεί στην επιτέλεση βασικών  

λειτουργιών του Δήμου (αποκομιδή απορριμμάτων κ.λ.π.)  

Ο Έλεγχος και η  αποκατάσταση μικρών βλαβών δύναται να γίνεται από τους παρόχους των υπηρεσιών 

(κατ’ εντολή της υπηρεσίας για συντόμευση του χρόνου και όταν αυτό είναι δυνατόν στο χώρο επισκευών 

του Δήμου, ενώ η συντήρηση και η αποκατάσταση μεγαλύτερων βλαβών θα γίνονται στο συνεργείο των 

παρόχων των υπηρεσιών. Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών το όχημα θα μεταφέρεται με ευθύνη και 

δαπάνες του αναδόχου στις εγκαταστάσεις του προς έλεγχο και Επισκευή.  

Η καταγραφή και τα στοιχεία του στόλου των οχημάτων, μηχανημάτων κ.λ.π. του Δήμου (όπως αυτά 

προκύπτουν από τις άδειες κυκλοφορίας κ.λ.π.) παρατίθενται στο τεύχος της παρούσας μελέτης (Πίνακας 
1). Επίσης δίνεται ενδεικτικός κατάλογος με το είδος και την περιγραφή των πιθανότερων απαιτούμενων 

εργασιών συντήρησης και Επισκευής για όλα τα οχήματα, πλαίσια και υπερκατασκευές της μελέτης.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 
CPV: 34300000-0, 34350000-5, 34432000-4,   
34913000-0, 50100000-6 & 50116500-6  
Α.Μ.: 13/21 Δ.Υ.Κ.Π. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.724,73€ συμπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 



Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους τύπους των υπερκατασκευών, στους μηχανισμούς που αυτές 

φέρουν καθώς και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν.  

Τα επιμέρους πέντε (5) τμήματα-ομάδες της μελέτης αντιστοιχούν στους κάτωθι κωδικούς CPV :  

CPV 34300000-0: «Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και τους κινητήρες τους» με μονάδα 

μέτρησης «τεμάχιο» και ποσότητα «1».  

CPV 34350000-5: «Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως» με μονάδα μέτρησης «τεμάχιο» και ποσότητα 

«6».  

CPV 34432000-4 «Μέρη και εξαρτήματα για δίκυκλα» με μονάδα μέτρησης «τεμάχιο» και ποσότητα «1».  

CPV 34913000-0: «Διάφορα ανταλλακτικά» με μονάδα μέτρησης «τεμάχιο» και ποσότητα «1». 

CPV 50100000-6: «Υπηρεσίες Επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή 
εξοπλισμό» με  μονάδα  μέτρησης «υπηρεσία» και ποσότητα «1».  

CPV 50116500-6 «Υπηρεσίες Επισκευής προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών με μονάδα μέτρησης 

«υπηρεσία» και ποσότητα «1».  

      

Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη για τη συντήρηση και Επισκευή των οχημάτων-

μηχανημάτων (εργασίες και ανταλλακτικά) της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ #40.100,59# (προ 

Φ.Π.Α.) και στο ποσό των Ευρώ #49.724,73# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), για όλο το χρονικό 

διάστημα των εκτελεστικών συμβάσεων ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα μελέτη.  

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου και το ποσό 40.100,59€ πλέον ΦΠΑ θα βαρύνει τον ΚΑ 20-

6671.005 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2021. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ      /       /2021 ΜΕΛΙΣΣΙΑ        /       /2021 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Υ.Κ.Π. 

  

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑΝΟΥ  

ΔΕ38 - με βαθμό Β΄ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - με βαθμό Α΄ 



2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Λόγω της φύσης και του εύρους των εργασιών (αφού οι περισσότερες εργασίες προκύπτουν κατά τη 

λειτουργία και χρήση των οχημάτων καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και είναι επί το πλείστον έκτακτες 
βλάβες και διαφορετικές για κάθε όχημα) καθώς και του πλήθους και του μεγέθους του στόλου των 

οχημάτων, μηχανημάτων και υπερκατασκευών δε δύναται να καθοριστούν ποσότητες βλαβών και 

αντιστοίχως επισκευών ή και υλικών ανταλλακτικών και ως εκ τούτου καθίσταται αδύνατη η προσμέτρηση 

των εργασιών.  

Για το λόγο αυτό, ο προϋπολογισμός διακρίνεται σε έξι συν ένα (6+1) επιμέρους ομάδες, ανά είδος 
εργασιών και τύπο οχήματος/μηχανήματος και δεν περιλαμβάνει επιμέρους ποσότητες με τιμές μονάδας 

(π λ η ν    τ η ς    Ο μ ά δ α ς  Ζ), αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση συνολική δαπάνη (σε εργασίες και 

ανταλλακτικά) κάθε κατηγορίας, ανά έτος και το γενικό σύνολο, καθώς η εμπειρία μας έχει δείξει ότι 

οποιαδήποτε άλλη καταγραφή θα ήταν επισφαλής αφού δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για 

τις εργασίες που θα προκύψουν σε κάθε όχημα.  

Για την εκτίμηση της προσυπολογιζόμενης δαπάνης Επισκευής και συντήρησης των οχημάτων-

μηχανημάτων και υπερκατασκευών ανά κατηγορία/ομάδα ελήφθησαν υπ’ όψη, με βάση την εμπειρία που 

έχουμε αποκτήσει, οι προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας του κάθε οχήματος ανά ημέρα, η ηλικία και το 

ιστορικό του κάθε οχήματος, το κόστος συντήρησης του, οι βλάβες που πιθανόν θα προκύψουν με την 

συμπλήρωση ορισμένων χιλιομέτρων, τα αναλώσιμα υλικά που συνήθως απαιτούνται με την συμπλήρωση 

ωρών εργασίας, οι συνήθεις ζημιές και οι φθορές από την χρήση κλπ.  

Επίσης από την εμπειρία των προηγούμενων ετών διαπιστώνεται ότι σε κάθε περίπτωση το σύνολο της 

δαπάνης των απαιτούμενων ανταλλακτικών δεν ξεπερνά το 49% της συνολικής δαπάνης της μελέτης και ως 

εκ τούτου η σύμβαση νοείται ως σύμβαση υπηρεσιών.  

Η παροχή των υπηρεσιών της μελέτης αφορά τόσο στην τακτική συντήρηση όσο και στην αποκατάσταση 

κάθε είδους βλάβης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ανταλλακτικών) που θα παρουσιάσουν τα 

οχήματα, μηχανήματα, υπερκατασκευές κλπ σε ετήσια βάση.  

Τέλος υπάρχει και μια κατηγορία (Ομάδα Ζ) που περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση των 

ελαστικών στα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης διακρίνεται στις κάτωθι έξι (06) 

επιμέρους ομάδες, με τα αναγραφόμενα ποσά (ανά ομάδα) και τη συνολική δαπάνη για όλη την διάρκεια 

του έτους ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 
CPV: 34300000-0, 34350000-5, 34432000-4,   
34913000-0, 50100000-6 & 50116500-6  
Α.Μ.: 13/21 Δ.Υ.Κ.Π. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.724,73€ συμπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 



  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-ΟΜΑΔΑΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ (€) 

(συμπερ. ΦΠΑ 24 %)  

Α. 
ΦΟΡΤΗΓΑ > 3,5 tn ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΠΕΔΗΣΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
22.357,43 

Β. 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ - ΣΑΡΩΘΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΠΕΔΗΣΗ – 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

2.983,44 

Γ. 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ-ΤΡΙΚΥΚΛΑ-ΔΙΚΥΚΛΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – 

ΠΕΔΗΣΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

13.794,36 

Δ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
5.839,50 

E. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
1.402,00 

ΣΤ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ & ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 322,40 

Ζ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
3.025,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  49.724,73  

 

Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι τα διαθέσιμα από το Δήμο για το σύνολο 
των εργασιών και ανταλλακτικών Επισκευής και συντήρησης ανά ομάδα-κατηγορία έως την λήξη της 

σύμβασης και δεν δεσμεύουν το Δήμο σε κατώτερα όρια. Ο Δήμος δεν δεσμεύεται όσον αφορά στην 

ποσότητα των εργασιών συντήρησης και Επισκευής που θα προκύψουν και κατά τη φάση υλοποίησης 
διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού εάν κριθεί σκόπιμο.   

Δαπάνη που δεν εξαντλήθηκε εντός συγκεκριμένου οικ. έτους, λόγω μικρότερης ποσότητας προκυπτουσών 

απαιτούμενων εργασιών, δύναται να μεταφερθεί στο επόμενο οικ. έτος για την κάλυψη τυχόν πρόσθετων 

έκτακτων αναγκών εκτέλεσης εργασιών Επισκευής και συντήρησης και για τον λόγο αυτό ο ανωτέρω 

επιμερισμός των δαπανών είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός.  

Ο συμμετέχων μπορεί να καταθέσει προσφορά για οποιαδήποτε (μία ή περισσότερες) από τις πέντε (5) 
κατηγορίες - ομάδες της μελέτης (που περιλαμβάνει όλους τους τύπους οχημάτων-μηχανημάτων της 

σχετικής κατηγορίας του πίνακα της μελέτης και όλα τα είδη εργασιών της σχετικής κατηγορίας) ή και για 

όλες τις κατηγορίες-ομάδες της μελέτης, όχι όμως επιλεκτικά για επιμέρους οχήματα-μηχανήματα ή είδη 

εργασιών της κάθε κατηγορίας.  

Διαδικασία Επισκευής Οχημάτων  

Οι ανάδοχοι δεν θα ενεργούν αυτοβούλως, στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη 
λήψη απόφασης για την Επισκευή, στην εφαρμογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των 

προς Επισκευή μερών και γενικά στην Επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη της 

Επίβλεψης.  

1. Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την Επισκευή - συντήρηση όλων των οχημάτων-μηχανημάτων της 

μελέτης είναι η ακόλουθη και προκύπτει από την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 11 του ν.δ. 2396/1953 

βάσει της οποίας εκδόθηκε η Οικ.3373/390/1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης όπως 

τροποποιήθηκε με την Οικ.4993/745/24.4.1975 όμοια (ΦΕΚ Β 349) για τους Δήμους που εδρεύουν σε 

διοικητική περιφέρεια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και διαθέτουν δικό τους συνεργείο Επισκευής 

αυτοκινήτων.   



2.Το Τμήμα Επισκευής και Συντήρησης οχημάτων θα εκδίδει «Δελτίο ή Εντολή Επιθεωρήσεως και Επισκευής 

οχήματος» που θα αναγράφει περιληπτικά το είδος των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και 
Επισκευής του οχήματος και θα το προωθεί στο Συνεργείο του Δήμου. 

3.Το Δημοτικό Συνεργείο με τη σειρά του θα εκδίδει «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ» στο οποίο θα καταχωρούνται οι τεχνικές διαπιστώσεις και θα προσδιορίζονται οι 
απαιτούμενες εργασίες Επισκευής και συντήρησης του οχήματος και στη συνέχεια κατόπιν αιτιολογημένης 

βεβαίωσης ότι αδυνατεί να εκτελέσει εν μέρει ή στο σύνολό τους  τις συγκεκριμένες εργασίες συντήρησης 
και Επισκευής θα βεβαιώνει ότι αυτές θα πρέπει να ανατεθούν σε ιδιωτικό συνεργείο με μέριμνα της 

αρμόδιας Επιτροπής (δηλαδή προμήθειας ανταλλακτικών, συντηρήσεως - Επισκευής αυτοκινήτων 

ελαστικών και επισώστρων) η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου, εκ των οποίων ο ένας 
τουλάχιστον τεχνικός. (ΕΣ VI Tμ. Απόφ. 3462/2012, πρβλ.VII Tμ. Πράξεις  96,95/2012, 78/2011, 320, 

204,83/2010). Η αρμόδια επιτροπή (δηλαδή προμήθειας ανταλλακτικών, συντηρήσεως - Επισκευής 

αυτοκινήτων ελαστικών και επισώστρων), προωθεί το «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής 
οχημάτων» στο συνεργαζόμενο ιδιωτικό συνεργείο για την Επισκευή – συντήρηση κ.λ.π. του αυτοκινήτου.  

4.Το ιδιωτικό συνεργείο – ανάδοχος υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την εισαγωγή του 

οχήματος σε αυτό και την λήψη του εντύπου «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» 

από την υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρησή του οχήματος, 

τον εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και 

ανταλλακτικών. 

5.Στη συνέχεια υποχρεούται να συμπληρώσει στο «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής του 

Οχήματος» τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο, όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή 

εργασίες συντήρησης που απαιτούνται (ανάλυση σε ώρες εργασίας και συνολική δαπάνη), καθώς και τα 

εξαρτήματα, ανταλλακτικά κλπ που θα χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες δαπάνες.  

6.Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται στην Υπηρεσία για επανέλεγχο από την αρμόδια επιτροπή με τις 
παρατηρήσεις του παρόχου ώστε να δοθεί η τελική έγκριση για την Επισκευή ή συντήρηση. Κατόπιν της 

τελικής έγκρισης του «Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής του οχήματος», ο ανάδοχος 

υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα ή να αντικαταστήσει εξαρτήματα κλπ, με χρήση νέων ανταλλακτικών 

εντός του επόμενου 48ώρου εκτός αν αυτό θα πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό οπότε η Επισκευή 

γίνεται άμεσα μετά την λήψη του ανταλλακτικού και σε περίπτωση που η βλάβη είναι μεγάλη να 

προσδιορίσει τον χρόνο Επισκευής του οχήματος κατά την συμπλήρωση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ».  

Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά, φωτοαντίγραφα δε των ως άνω εντύπων 

θα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συνοδεύοντας το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα 

πληρωμής. Για τα οχήματα που διαθέτει ο Δήμος μας, και δεν υπάρχει πλέον αντιπροσωπεία στη χώρα 

ούτε υπάρχουν ανταλλακτικά, γνήσια ή άλλων εταιρειών με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, ο ανάδοχος 
μπορεί να προτείνει μεταχειρισμένα ανταλλακτικά με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.  

Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ Δήμου & αναδόχου, εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, θα διακινείται 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) & θα είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη.  

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος:  

• έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του εκάστοτε 
τροχαίου υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και Επισκευή, να εξετάζει την ορθότητα των 

προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών, την καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών, έτσι ώστε να 

τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας του συνόλου των οχημάτων και να διασφαλίζεται 
η σωστή και μέσα στα πλαίσια των καθορισμένων  προδιαγραφών λειτουργία του τροχαίου υλικού του.   

• διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, είτε αρχικά, 

είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης.  

• δύναται η δυνατότητα στην υπηρεσία εφόσον κρίνει απαραίτητο να διασταυρώνει το χρόνο 

τιμολόγησης των ωρών εργασίας σε σχέση με το βιβλίο εισερχομένων εξερχομένων οχημάτων, εφόσον το 

βιβλίο αυτό βρίσκεται σε ισχύ από την κείμενη φορολογική νομοθεσία.  

• δύναται, μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης και τη σύνταξη του Δελτίου Τεχνικής 

Επιθεώρησης Οχήματος μετά ή άνευ ανταλλακτικών από τον ανάδοχο , να αποφασίσει να μην προχωρήσει 



στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει στον ανάδοχο την αξία της εργασίας του έως τη φάση 

της διάγνωσης της βλάβης, αφού ο ανάδοχος παραδώσει στον Δήμο το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην 
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.  

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις 

συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ ο ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να 
αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και εάν δεν συμμορφωθεί με 

αυτό εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και δεν 
ενεργήσει για την Επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί να αγοράσει τα καταστραφέντα ή 

ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει 

την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης.   

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των 

αντίστοιχων μηχανικών μερών στην περίπτωση που το προς Επισκευή εξάρτημα αποσυναρμολογηθεί εντός 
του δημοτικού συνεργείου Επισκευής οχημάτων.  

Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή 

άλλου μέχρι παράδοσης αυτών.   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό 

ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός των ορίων του Νομού Αττικής.  
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Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Υ.Κ.Π. 

  

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑΝΟΥ  

ΔΕ38 - με βαθμό Β΄ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - με βαθμό Α΄ 



3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Δαπάνη (€) με ΦΠΑ (24%) 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Α. 

ΦΟΡΤΗΓΑ > 3,5 tn ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΠΕΔΗΣΗ – 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

22.357,43 

Β. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ - ΣΑΡΩΘΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΠΕΔΗΣΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

2.983,44 

Γ. 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ-ΤΡΙΚΥΚΛΑ-ΔΙΚΥΚΛΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΠΕΔΗΣΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

13.794,36 

Δ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΑ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
5.839,50 

E. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΑ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
1.402,00 

ΣΤ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ & ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 322,40 

Ζ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
3.025,60 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ):  
49.724,73 

 

 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ      /      /2021 ΜΕΛΙΣΣΙΑ        /        /2021 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Υ.Κ.Π. 

  

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑΝΟΥ  

ΔΕ38 - με βαθμό Β΄ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - με βαθμό Α΄ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 
CPV: 34300000-0, 34350000-5, 34432000-4,   
34913000-0, 50100000-6 & 50116500-6  
Α.Μ.: 13/21 Δ.Υ.Κ.Π. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.724,73€ συμπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

(Ομαδοποίηση οχημάτων κάθε μορφής και εργασιών για την παρούσα μελέτη) 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ–ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   

  

α/α Ομάδες 
Περιγραφή εργασιών ανά ομάδα 

συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών 

Δαπάνη 
ανταλλακτικών 

και υλικών 

Κόστος 

ανά ώρα 

εργασίας 

χωρίς 

ΦΠΑ 
Δαπάνη 

εργασιών 
Σύνολο ετήσιας 

δαπάνης 

1 Ομάδα 1 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΠΕΔΗΣΗ 

– ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΑ > 3,5 tn 

13.429,43€  60,00€  8.928,00€  22.357,43€ 

2 Ομάδα 2 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΠΕΔΗΣΗ 
– ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ-

ΣΑΡΩΘΡΑ 

2.090,64€  60,00€  892,80€  2.983,44€ 

3  Ομάδα 3 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΠΕΔΗΣΗ 

– ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ-

ΤΡΙΚΥΚΛΑ-ΔΙΚΥΚΛΑ 

9.330,36€  60,00€  4.464,00€  13.794,36€ 

4  Ομάδα 4 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ  

5.839,50€    5.839,50€ 

5 Ομάδα 5 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

1.402,00€   1.402,00€ 

6 Ομάδα 6 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ & ΕΚΔΟΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
 80,00€ 322,40€ 322,40€ 

7 Ομάδα 7 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

2.405,60€ 50,00€ 620,00€ 3.025,60€ 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ       49.724,73 € 

  

Το κόστος της κάθε εργατοώρας προέκυψε από έρευνα της αγοράς.  
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 
CPV: 34300000-0, 34350000-5, 34432000-4,   
34913000-0, 50100000-6 & 50116500-6  
Α.Μ.: 13/21 Δ.Υ.Κ.Π. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.724,73€ συμπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 



 Με την ανωτέρω ομαδοποίηση των εργασιών, ο Δήμος Πεντέλης  θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες 

συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του.    
Η προσφορά των συμμετεχόντων θα καλύπτει όλες τις εργασίες Επισκευής   και συντήρησης  τακτικής και 

έκτακτης  που θα προκύψουν  και  περιλαμβάνονται σε   κάθε ανωτέρω  ομάδα καθώς και  τα  

ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν.  

Παρακάτω περιγράφονται  οι  εργασίες κάθε ομάδας που μπορεί να προκύψουν.  

  
Ομάδα 1  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ – ΠΕΔΗΣΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ  

Ενδεικτικές Εργασίες, Ανταλλακτικά & Υλικά:   
• Εργασίες υδραυλικών συστημάτων. 

• Έλεγχος - Επισκευή λοιπών μηχανικών ή πνευματικών συστημάτων υπερκατασκευής.  

• Εργασίες στεγανοποίησης τμημάτων υπερκατασκευής (τσιμούχες, λάστιχα κλπ).    

• Κινητήρα.   

• Κιβώτιο Ταχυτήτων.   

• Συμπλέκτη.   

• Εμπρόσθιο Σύστημα.   

• Σύστημα Ανάρτησης (σούστες, αποσβεστήρες κλπ).   

• Αεροσυμπιεστής.  

• Διαφορικό.   

• Μηχανισμός καμπίνας  

• Σύστημα Πέδησης.   

• Ηλεκτρονικά Συστήματα  

• Επισκευή ντίζας ταχογράφου.  

• Επισκευή  ρολογιού ταχογράφου.  

• Επισκευή  ταχογράφου μερική.  

• Επισκευή  ταχογράφου  ολική.  

• Έλεγχο  ταχογράφου, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας  

• Έκδοση  πιστοποιητικού ψηφιακού ταχογράφου.  

• Επισκευή Συστήματος Παροχής Θερμού Αέρα (Καλοριφέρ). 

• Επισκευή Συστήματος παροχής Ψυχρού Αέρα (Κλιματισμός).  

• Έλεγχος - Επισκευή ηλεκτρονικών Συστημάτων κινητήρα.   

• Έλεγχος - Επισκευή λοιπών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλαισίου.   

• Επισκευή-Αντικατάσταση Πίνακα Οργάνων.  

• Αντικατάσταση Οργάνων. Επισκευή Ηλεκτρικού Συστήματος (Καλώδια, Μπαταρίες, Φώτα Προβολείς, Κόρνα 

κλπ Φάρους Κινδύνου).                     

• Έλεγχος - Επισκευή ηλεκτρονικών Συστημάτων κινητήρα.   

• Έλεγχος - Επισκευή Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών Συστημάτων Υπερκατασκευής.  

• Έλεγχος - Επισκευή δυναμό (Γεννήτρια παραγωγής  ρεύματος).  

• Έλεγχος - Επισκευή μίζας   (εκκινητής κινητήρα). 

• Έλεγχος - Επισκευή-Αντικατάσταση προθερμαντήρων.  

• Έλεγχος Αντικατάσταση ενδεικτικών οργάνων και αισθητήρων.  

 

Ομάδα 2  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ.          

Ενδεικτικές Εργασίες, Ανταλλακτικά & Υλικά:   
• Εργασίες υδραυλικών συστημάτων.   

• Έλεγχος - Επισκευή λοιπών μηχανικών ή πνευματικών συστημάτων υπερκατασκευής.  



• Εργασίες στεγανοποίησης τμημάτων υπερκατασκευής (τσιμούχες, λάστιχα κλπ).    

• Κινητήρα.   

• Κιβώτιο Ταχυτήτων.   

• Συμπλέκτης.   

• Εμπρόσθιο Σύστηµα.   

• Σύστηµα Ανάρτησης (σούστες, αποσβεστήρες κλπ).   

• Αεροσυμπιεστής.  

• Διαφορικό.   

• Μηχανισμός καµπίνας  

• Σύστηµα Πέδησης.   

• Ηλεκτρονικά Συστήματα   

• Λεπίδες μαχαιριών ισοπεδωτών.  

• Λεπίδες μαχαιριών αποχιονισμού.  

• Ακρολέπιδα μαχαιριών προωθητή και Ισοπεδωτή.  

• Σφυριά χορτοκοπτικών μηχανημάτων και καταστροφέων.   

• Ρουλεμάν διαφόρων τύπων και διαστάσεων.   

• Κοχλίες και περικόχλια διαφόρων διαστάσεων και ροδέλες.   

• Γρασαδοράκια διαφόρων διαστάσεων.  

• Δίσκοι κοπής ξύλου και μετάλλων   

• Ελατήρια επαναφοράς λεπίδων και άλλων εξαρτημάτων.   

• Διαφόρων τύπων ανταλλακτικών και υλικών που θα απαιτηθούν και δεν μπορούν να προβλεφθούν.   

• Επισκευή Συστήματος Παροχής Θερμού Αέρα (Καλοριφέρ). 

• Επισκευή Συστήματος παροχής Ψυχρού Αέρα (Κλιματισμός).  

• Έλεγχος - Επισκευή ηλεκτρονικών Συστημάτων κινητήρα.   

• Έλεγχος - Επισκευή λοιπών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλαισίου.   

• Επισκευή-Αντικατάσταση Πίνακα Οργάνων.  

• Αντικατάσταση Οργάνων. Επισκευή Ηλεκτρικού Συστήματος (Καλώδια, Μπαταρίες, Φώτα Προβολείς, Κόρνα 

κλπ Φάρους Κινδύνου).                     

• Έλεγχος - Επισκευή ηλεκτρονικών Συστημάτων κινητήρα.   

• Έλεγχος - Επισκευή Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών Συστημάτων Υπερκατασκευής.  

• Έλεγχος - Επισκευή  δυναμό (Γεννήτρια παραγωγής  ρεύματος).  

• Έλεγχος - Επισκευή μίζας (εκκινητής κινητήρα). 

• Έλεγχος - Επισκευή-Αντικατάσταση προθερμαντήρων.  

• Έλεγχος Αντικατάσταση ενδεικτικών οργάνων και αισθητήρων.  

 

Ομάδα 3  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ  

Ενδεικτικές Εργασίες, Ανταλλακτικά & Υλικά:   
• Κινητήρα.  

• Συμπλέκτη.   

• Εμπρόσθιο Σύστηµα.   

• Σύστηµα Ανάρτησης (σούστες, αποσβεστήρες κλπ).   

• Κιβώτιο Ταχυτήτων.  

• Διαφορικό.   

• Ηλεκτρονικά Συστήματα  

• Σύστημα Πέδησης  

• Επισκευή Συστήματος Παροχής Θερμού Αέρα (Καλοριφέρ). 

• Επισκευή Συστήματος παροχής Ψυχρού Αέρα (Κλιματισμός).  

• Έλεγχος - Επισκευή ηλεκτρονικών Συστημάτων κινητήρα.   



• Έλεγχος - Επισκευή λοιπών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλαισίου.   

• Επισκευή-Αντικατάσταση Πίνακα Οργάνων.  

• Αντικατάσταση Οργάνων. Επισκευή Ηλεκτρικού Συστήματος (Καλώδια, Μπαταρίες, Φώτα Προβολείς, Κόρνα 

κλπ Φάρους Κινδύνου).                     

• Έλεγχος - Επισκευή ηλεκτρονικών Συστημάτων κινητήρα.   

• Έλεγχος - Επισκευή Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών Συστημάτων Υπερκατασκευής.  

• Έλεγχος - Επισκευή δυναμό (Γεννήτρια παραγωγής  ρεύματος).  

• Έλεγχος - Επισκευή μίζας (εκκινητής κινητήρα). 

• Έλεγχος - Επισκευή-Αντικατάσταση προθερμαντήρων.  

• Έλεγχος Αντικατάσταση ενδεικτικών οργάνων και αισθητήρων.  

   

Οι παραπάνω Εργασίες και Επισκευές είναι ενδεικτικές και δεν αποκλείουν σε 

καµιά περίπτωση κάθε άλλη σχετική Εργασία ή Επισκευή που τυχόν θα απαιτηθεί 

και η οποία δε δύναται να προβλεφθεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ      /       /2021 ΜΕΛΙΣΣΙΑ        /      /2021 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Υ.Κ.Π. 

  

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑΝΟΥ  

ΔΕ38 - με βαθμό Β΄ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - με βαθμό Α΄ 

 

 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

                

Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΑΡΚΑ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΤΟΣ 1ης 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1 ΜΕ 82530 42412610124266 UNIMOG ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΗ   

2 ΜΕ 111852 WDB46131017045774 MERCEDES ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΗ 2009 

3 ΚΗΗ 3988 WDB6740131N822656 MERCEDES ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 1994 

4 ΚΗΙ 3666 WDB6520041K075290 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2007 

5 ΚΗΙ 8642 WDB9576611V215320 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008 

6 ΚΗΟ 6209 - MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1989 

7 ΚΗΟ 6295 WDB65610914284023 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1998 

8 ΚΗΟ 6296 WDB6561091K283814 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1998 

9 ΚΗΟ 6418 92290910116658 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1995 

10 ΚΗΗ 4404 WDB9525031L374034 ΜΕRCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ   2009 

11 ΚΗΗ 3993 
WDB9525031L388223 

MERCEDES 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ 
2010 

12 ΚΗΗ 5905 
ECJ1604222222207164H1 

DAF 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ 
2015 

13 ΚΗΙ 5830 
ZCFA1LJ0202484955 

IVECO 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΑΝΑΚ/ΣΗ ΠΡΕΣΣΑ 
2006 

14 ΚΗΟ 6406 
WMAL87ZZZ1Y071253 

MAN 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΜΥΛΟΣ 
2001 

15 ΚΗΗ 4403 
WDB9525031L375920 

MERCEDES 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΠΡΕΣΣΑ 
2009 

16 ΚΗΙ 5889 
WDB9320031K941922 

MERCEDES 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΠΡΕΣΣΑ 
2005 

17 ΚΗΙ 5890 
WDB9320031K942435 

DAIMLER 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΠΡΕΣΣΑ 
2005 

18 ΚΗΙ 6683 
WDB9320031L122893 

DAIMLER 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΠΡΕΣΣΑ 
2006 

19 ΚΗΙ 6684 
JAAN1R75L67100494 

ISUZU 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΠΡΕΣΣΑ 
2006 

20 ΚΗΗ 8371 XLRAE75PCOE937942 DAF ΑΡΠΑΓΗ 2014 

21 ΚΗΗ 8372 WDB9630201L880823 MERCEDES ΑΡΠΑΓΗ 2012 

22 ΚΗΟ 6405 WDB6520961K036784 MERCEDES ΑΡΠΑΓΗ 2001 

23 ΠΛΑΙΣΙΟ  WDB697614615939424 MERCEDES ΑΡΠΑΓΗ 1992 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 
CPV: 34300000-0, 34350000-5, 34432000-4,   
34913000-0, 50100000-6 & 50116500-6  
Α.Μ.: 13/21 Δ.Υ.Κ.Π. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.724,73€ συμπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 



24 ΥΧΤ 9999 WDB67603515321921 MERCEDES ΑΡΠΑΓΗ ΜΙΚΡΗ    

25 ZKX 310 MH1KEVF13XX305976 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ 1999 

26 ΙΒΖ 353 MH4KA110CYKPE3202 KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ 2001 

27 ΙΒΖ 355 MH4KA11OCYKPE3268 KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ 2001 

28 ΟΒΑ 661 ZAPM2880001002870 PIAGGIO ΔΙΚΥΚΛΟ 2008 

29 ΟΒΑ 662 ZAPM2980001003789 PIAGGIO ΔΙΚΥΚΛΟ 2008 

30 ΟΒΑ 663 ZAPM2880001003798 PIAGGIO ΔΙΚΥΚΛΟ 2008 

31 ΚΗΗ 3968 - TOYOTA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2009 

32 ΚΗΗ 3994 MA3GFC31500223617 SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2010 

33 ΚΗΗ 3995 MΑ3GFC31S00223421 SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2010 

34 ΚΗΗ 5863 16696130688835 MERCEDES ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2003 

35 ΚΗΗ 5865 - PEUGEOT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2004 

36 ΚΗΗ 6359 KL CHEVROLET ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2011 

37 ΚΗΗ 6360 WME4513321K650674 MERCEDES ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2012 

38 ΚΗΙ 8640 ZFA18800002120291 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2000 

39 ΚΗΟ 6472 KMHPMB1CP2U074260 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2003 

40 ΙΜΖ 3837 VSKBVND40U0258621 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 2007 

41 ΚΗΗ 4417 VSKCYND4000288335 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 2009 

42 ΚΗΟ 5761 MMBCNKB407D014221 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 2007 

43 ΚΗΟ 5991 EGTK8602100D87099 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1996 

44 ΚΗΟ 6292 MMBCNKB407D024722 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 2007 

45 ΜΕ 111842 MMBCNKB407D153883 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 2009 

46 ΜΕ 113972 JN1ARUD22U0057257 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 2009 

47 ΜΕ 119279 JN1BPUD22U0180295 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 2010 

48 ΚΗΗ 3982 JN1CDUD22U0031040 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 2000 

49 ΜΕ 83000 VWASBFTLOY1123453 NISSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 2004 

50 ΜΕ 90175 WVML026968G052224 MAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 1989 

51 ΜΕ 135062 VSKL8014VRA373347 NISSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 1994 

52    DURA-PAC ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ    

53 ΜΕ 81738 WDB6551431K184511 MERCEDES ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 2001 

54 ΜΕ 119225 FALF45G12(45220) DAF ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 2010 

55 ΜΕ  104548 WDB4051221V212269 MERCEDES ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 2006 

56 ΜΕ 109006 06250.01 MERCEDES ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 2003 

57 ΜΕ 61384 353911-10-016606 MERCEDES ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 2000 

58 ΜΕ 91868 - MERCEES ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ   

59 ΜΕ 105821 VSKBVND40U025972 NISSAN ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 2007 

60 ΜΕ 111772 JMZUN82128W68711 MAZDA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 2009 

61 ΜΕ 111773 JMZUN82128W682198 MAZDA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 2009 

62 ΜΕ 111853 JN1BPUD22UO128164 NISSAN ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 2009 

63 ΜΕ 125455 025020023 MAGIRUS ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 1978 

64 ΜΕ 128201 680.77.8318/2838 STEYER ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 2014 

65 ΜΕ 77828 TRS508114413116177 BOSCHUNG ΣΑΡΩΘΡΟ 2002 

66 ΜΕ 116591 ΤΕΓ520010004 BIOSTRADA ΣΑΡΩΘΡΟ 2010 

67 ΧΥΒ 952 ZAPT1000000037797 PIAGGIO ΤΡΙΚΥΚΛΟ - ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ 2009 

68 ΧΥΧ 639 ZAPT1000000040951 PIAGGIO ΤΡΙΚΥΚΛΟ - ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ 2010 

69 ΚΗΗ 5150 WDB6521651K051897 MERCEDES ΥΔΡΟΦΟΡΑ 2004 

70 ΚΗΗ 3981 WDB9545321K408786 MERCEDES ΥΔΡΟΦΟΡΑ 1999 

71 ΚΗΙ 3656 - FORD ΥΔΡΟΦΟΡΑ 2007 



72 ΚΗΟ 6281 WDB67401215553799 MERCEDES ΥΔΡΟΦΟΡΑ 1999 

73 ΚΗΗ 5929 SC94031 ΑΡΙΘΜ. ΚΙΝΗΤ. FORD ΦΟΡΤΗΓΟ 2016 

74 ΖΗΥ 9620   MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ    

75 ΜΕ 76768 516224269 BOB CAT  ΦΟΡΤΩΤΗΣ   

76 ΜΕ 108986 Α5ΓΝ20364 BOB - CAT ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2008 

77 ΜΕ 76767 AK50640U226910H JCB JCB   

78 ΜΕ 92938 ΄07661 FOREDIL JCB 2006 

79 ΜΕ 119190 3CX 0336336/P/S JCB JCB 1988 

80 ΚΗΟ 6484 VSKDEVC23U0168345 NISSAN VAN 2003 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ      /      /2021 ΜΕΛΙΣΣΙΑ        /      /2021 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Υ.Κ.Π. 

  

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑΝΟΥ  

ΔΕ38 - με βαθμό Β΄ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - με βαθμό Α΄ 

 

 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ 2  
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
CPV 50116500-6 

  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 

ΩΡΑ (Ευρώ/ώρα χωρίς 

Φ.Π.Α.) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤ'ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ (€) 

  10 50 Ευρώ/ώρα 500,00 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ) ΑΝΑ ΕΤΟΣ CPV 34350000-5 

α/α  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ  
ΤΕΜΑΧΙΑ  

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ  
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ  

1 295/80/22,5 2 310,00 620,00 

2 315/70/R22,5 2 330,00 660,00 

3 12R/22,5 2 330,00 660,00 

    1.940,00€  

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.440,00 

   ΦΠΑ 24 %   585,60 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  3.025,60 

Όπου χρειάζονται αεροθάλαμοι, αυτοί θα είναι αντίστοιχοι με τα ελαστικά και θα αντικαθιστούν τους παλαιούς, αν 
χρειάζεται αντικατάσταση. Στην τιμή προσφοράς των ελαστικών θα περιλαμβάνεται και η τοποθέτησή τους στο 

όχημα.  

Επί ποινή αποκλεισμού, τα προσφερόμενα ελαστικά θα πρέπει κατασκευασμένα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
να είναι απολύτως ίδια (μάρκα, τύπος, διαστάσεις, χώρα προέλευσης) με εκείνα που έφερε το συγκεκριμένο όχημα 

κατά την πρώτη ημέρα νόμιμης κυκλοφορίας και  να είναι απολύτως καινούρια, πρώτης κατασκευής και όχι 

αναγομωμένα.  

 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ      /      /2021 ΜΕΛΙΣΣΙΑ        /      /2021 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Υ.Κ.Π. 

  

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑΝΟΥ  

ΔΕ38 - με βαθμό Β΄ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - με βαθμό Α΄ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 
CPV: 34300000-0, 34350000-5, 34432000-4,   
34913000-0, 50100000-6 & 50116500-6  
Α.Μ.: 13/21 Δ.Υ.Κ.Π. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.724,73€ συμπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 



 

4.  ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αναφέρεται σε Ανοικτό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες 

προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει 

τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των σχετικών με το θέμα εργασιών. Η μελέτη 
συντάχθηκε για να καλύψει τις αντίστοιχες ανάγκες για την συντήρηση και Επισκευή των μεταφορικών 

μέσων του Δήμου Πεντέλης, με επιλογή αναδόχου/αναδόχων ανά τμήμα-ομάδα της μελέτης για την 

παροχή των  περιγραφόμενων σχετικών υπηρεσιών.  
Η μελέτη αφορά τις πάσης φύσεως εργασίες συντήρησης, Επισκευής και Αντικατάστασης φθαρμένων ή 
κατεστραμμένων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων ανταλλακτικών, σε εξωτερικά 
συνεργεία, όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (φορτηγών (απορριμματοφόρων, υδροφόρων, 
πλυντηρίων), μηχανημάτων (γερανοφόρων, σαρώθρων, φορτωτών), υπερκατασκευών, λεωφορείων, 
επιβατικών οχημάτων, μηχανάκια και ημιφορτηγών), εκτός των οχημάτων εκείνων που καλύπτονται κατ’ 
αποκλειστικότητα λόγω χρόνου εγγύησης από εξουσιοδοτημένα συνεργεία, και αυτών που θα προκύψουν, 
προϋπολογισμού 49.724,73 ευρώ (σαράντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και 
εβδομήντα τρία λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων 
(Κ.Α.Ε.) 20-6671.005 «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα αυτοκίνητα μοτ/τα» Προϋπολογισμού έτους 2021, 
του Δήμου Πεντέλης. 

Άρθρο 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η εκτέλεση των προμηθειών και εργασιών της παρούσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Ν.3463/2006/ ΦΕΚ Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

2. Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/κησης πρ. 

Καλλικράτης».  

3. Το άρθρο 6, παρ.10 του Ν.4412/2016 καθώς και τις υπόλοιπες διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
Α 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».  

Άρθρο 3ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, την σχετική μελέτη και τα στοιχεία της 
προσφοράς του αναδόχου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η εργασία, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της. Στη σύμβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία:   

α)  Η διακήρυξη του διαγωνισμού  

β)  Η Τεχνική Περιγραφή 

γ)  Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

δ)  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

ε)  Οι Ενδεικτικές εργασίες συντήρησης–επισκευής  

στ) Οι συγγραφές υποχρεώσεων  

ζ)  Ο πίνακας 1 της μελέτης (πίνακας οχημάτων προς Επισκευή)  

η)  Ο πίνακας 2 της μελέτης (πίνακας ελαστικών προς προμήθεια)  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 
CPV: 34300000-0, 34350000-5, 34432000-4,   
34913000-0, 50100000-6 & 50116500-6  
Α.Μ.: 13/21 Δ.Υ.Κ.Π. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.724,73€ συμπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 



θ) Η οικονομική προσφορά και η συνολική προσφορά του παρόχου της υπηρεσίας με όλα τα τεχνικά και 

λοιπά στοιχεία. Η παρούσα μελέτη μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη περισσότερων από μία συμβάσεων 
(κατά κατηγορία-τμήμα), καθώς δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των ενδιαφερομένων στον διαγωνισμό 

σε μία ή περισσότερες κατηγορίες- ομάδες της μελέτης.  

Ως εκ τούτου όσα αναφέρονται στον όρο «σύμβαση», ισχύουν για όλες τις συμβάσεις που θα προκύψουν 
και για όλους τους αναδόχους.  

Επισημαίνεται ότι:  

Για την Ε ομάδα, προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του δήμου, ανάδοχος ορίζεται 
αυτός που θα δώσει  τη χαμηλότερη τιμή βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης.  

 

Άρθρο 3ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης, είναι: 49.724,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% ήτοι 9.624,14 €, 
για το έτος 2021. 

Άρθρο 6ο: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και η εκτέλεση προμήθειας θα γίνει με βάση τους όρους της Διακήρυξης που θα 
εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. 

Άρθρο 7ο: ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προμήθειας και για 
κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται ακόμη και αν μεταβληθεί η τιμή χονδρικής πώλησης 
του είδους. Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση στα σημεία παράδοσης, ο Φ.Π.Α. που 
αντιστοιχεί και οι νόμιμες κρατήσεις. 

Άρθρο 8ο: ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικών Προσφορών 
Η κάθε τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από: 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που να βεβαιώνει ότι: 
“Έλαβα γνώση όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, βάσει των οποίων εκτελείται η 
προμήθεια και τους αποδέχομαι πλήρως χωρίς καμία επιφύλαξη. Η προσφορά μου δεν έχει καμία 
απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης του Δήμου και τα υπό προμήθεια είδη θα είναι 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης" 
Τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των προς προμήθεια ειδών, όπως αυτές διατυπώνονται από τη 
κατασκευάστρια εταιρία των ειδών, με τα απαραίτητα αντίστοιχα πιστοποιητικά, για κάθε είδος και 
prospectus ή φωτογραφίες των ειδών, που να αποδεικνύουν την ταυτότητα του είδους και τα τεχνικά 
τους χαρακτηριστικά και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. 
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές 
σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. 
Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά 

Άρθρο 9ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, διάρκεια ισχύος 

τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς το ύψος της οποίας δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός του ΦΠΑ, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  

Όταν η προσφορά αφορά μέρος (ΟΜΑΔΑ) του ενδεικτικού προϋπολογισμού, γίνεται δεκτή και στην 

περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 2% χωρίς το ΦΠΑ, όχι επί του συνόλου 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στην ομάδα 



(ομάδες) για την οποία κατατίθεται προσφορά. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση περιορίζεται 

για την ομάδα (ομάδες) που καλύπτεται από την εγγύηση. 

2. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της παρούσας 

Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 10ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και το αργότερο μέχρι και τέσσερις (4) μήνες από την 
υπογραφή της. 

Άρθρο 11ο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσας 
σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 
του Ν.4412/16: 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, 
β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 
γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις, 
δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 12ο:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκεια της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 13ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Τα οχήματα και τα μηχανήματα που παραδίνονται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου στο Τμήμα 

Οχημάτων, επισκευασμένα, έτοιμα προς λειτουργία και απαλλαγμένα από κάθε βάρος. Τα 

χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά θα παραδίνονται τοποθετημένα στο επισκευασμένο όχημα.  

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών Επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και 
μηχανημάτων του Δήμου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες κάθε φορά ανάγκες, από την 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου, η οποία και υποχρεούται στην ποσοτική εξέταση αυτών για την 
διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις ποσότητες στα αντίστοιχα δελτίο επισκευών και για την ποιοτική 

εξέταση αυτών για την διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες προδιαγραφές.  

Η παραλαβή κατά τα ανωτέρω των προς παροχή υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής αφορά 

:  

α) την παροχή των εργασιών σύμφωνα με την ανάθεση των εργασιών Επισκευής και συντήρησης των 

οχημάτων (σύμφωνα προς το «Δελτίο ή Εντολή Επιθεώρησης και Επισκευής οχήματος» εκδιδόμενο από το 
συνεργείο συντήρησης οχημάτων του Δήμου) σε ιδιωτικό συνεργείο,  



β) την διαπίστωση της πλήρης και άρτιας εκτέλεσης των εργασιών αυτών καθώς και την παραλαβή του 

οχήματος σε πλήρη λειτουργία  

γ) την παραλαβή του επισκευασμένου οχήματος μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.  

Κατά την παράδοση και παραλαβή ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει ενυπόγραφο τιμολόγιο 

παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της μελέτης ή η 

ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται 

ελαττώματα κλπ, ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, εντός ορισθείσας προθεσμίας.  

Εάν ο πάροχος δεν συμμορφωθεί με αυτό ή αν παρέλθει η οριζόμενη από την Υπηρεσία προθεσμία και δεν 

ενεργήσει για την Επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί να αγοράσει τα καταστραφέντα ή 
ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει 

την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης ή να προβεί στην τακτοποίηση αυτών κατά τον προσφορότερο τρόπο, σε βάρος 

και για λογαριασμό του αναδόχου.  

Άρθρο 14ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης, να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 
υποδείξεις του Δήμου. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν 
σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων 
αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον 
τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών, που 
συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’ 
του Ν.4412/16. 

Άρθρο 15ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΠΑΡΟΧΟΥ 

Η πληρωμή της δαπάνης των προσφερόμενων εργασιών και των ανταλλακτικών θα γίνεται από το Δήμο σε 

ΕΥΡΩ, με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ, τμηματικά, με την έκδοση των αντιστοίχων 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, μετά την έκδοση του αντιστοίχου 
τιμολογίου και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που διέπουν την λειτουργία των ΟΤΑ και την ισχύουσα νομοθεσία.  

Στις τιμές εργασιών του τιμολογίου θα εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφέρει ο πάροχος 

με την προσφορά του (είτε την αρχική είτε την ανά βλάβη, κατά περίπτωση). Τα χρησιμοποιηθέντα 

ανταλλακτικά θα αναγράφονται ξεχωριστά στο τιμολόγιο μόνο αν ξεπερνούν το 1/3 της συνολικής αμοιβής 

(και θα εφαρμόζεται αντίστοιχα επί αυτών το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφέρει ο πάροχος με την 

προσφορά του).  

Άρθρο 16ο :ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 
Δήμου, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για 
αθέτηση της Σύμβασης. 
 



Άρθρο 17ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ: 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5, του άρθρου 105, του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να υπογράψει σύμβαση, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση). 
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συμβατικά είδη ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 
που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16. 
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:  
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το είδος δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, 
με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 18ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, του άρθρου 73, του Ν.4412/16 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 19ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 
μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις 
σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό αρμόδια δικαστήρια. Είναι 
αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Άρθρο 20ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ: 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί, έστω 
και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και 
επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. 
Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που 
οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις, για τις οποίες ο ανάδοχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, 
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του ανάδοχου κ.α. 
Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει 
αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος, για 
να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί 
ανωτέρας βίας εφαρμόζεται και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που  
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
 



Άρθρο 21ο: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 
δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π. 

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 
τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου. 

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου. 

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 
διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες, την κατάθεση δείγματος των προσφερόμενων ειδών, όπου αυτή 
κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλόλητας τους. Η κατάθεση δείγματος (εις 
διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με 
αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία, δεν πληροί όλους του 
τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως 
καλύτερη τεχνική προσφορά. 

Άρθρο 22ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 202 του Ν.4412/2016. 
 
Για ό,τι δεν προβλέπεται εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε 
φορά. 
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