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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
ΑΡ.ΜΕΛ.:     14  /2021 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ , ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ 

ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ” 
 

ΠΡΟΥΠ:   63.411,12 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
Άρθρο 1ο Αντικείμενο 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών για  εργασίες πάσης φύσεως 
επισκευής – συντήρησης  (καθώς & της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων) 
σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών 
(μηχανικών, υπερκατασκευών κ.λ.π.) όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 
Ανδρίτσαινας Κρεστένων.  

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη προϋπολογίστηκε ενδεικτικά  (για διάστημα έξι 
μηνών) στα 63.411,12  ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α 24%, η δε πίστωση 
θα βαρύνει τους  Κ.Α. 10.6671.003, 20-6671.002, 25-6671.003,30-6671.002, 35-6671.003 και 70-
6671.004 του οικονομικού έτους  2021. Επειδή, λόγω της φύσεως του αντικειμένου των εργασιών, 
δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν με ακρίβεια ο αριθμός των εργατοωρών και το ποσό των 
απαιτούμενων ανταλλακτικών, υπογραμμίζεται ότι ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι ενδεικτικός 
και οι επιμέρους ποσότητές του (ποσό ανταλλακτικών και αριθμός εργατοωρών) δύνανται να 
μεταβληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 
 
 
Άρθρο 2ο Ισχύουσες Διατάξεις 
 
Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί κατά τις διατάξεις των : 

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

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
 Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

 Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις» 

 Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου κλπ 
 Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 
 Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 
85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει 

 Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό 
Δημόσιο Έγγραφο» 

 Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 Του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
 Την .απόφαση Δημάρχου  ορισμού της επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων για το έτος 

2021 
 Της 158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση 
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του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» 

 Της Απόφασης 161/2016 με θέμα: Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)” της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΑΔΑ: 
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) 

 
Άρθρο 3ο Σύνταξη προσφορών - Τεχνικές προδιαγραφές 
 

Η εκτέλεση της προμήθειας  θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό  διαγωνισμό, βάση των 
όρων της Οικονομικής Επιτροπής με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά.  

Αναλυτικότερα, οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία τεχνική 
και οικονομική προσφορά . Εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις, θα υποβάλλουν 
οικονομική προσφορά αφού πρώτα συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
(ΕΟΠ.xls) στο οποίο θα εισάγουν το προσφερόμενο κόστος εργατοώρας ανά εργασία (σε ακέραιο 
αριθμό) και το ποσοστό έκπτωσης επί του τιμοκαταλόγου των ανταλλακτικών του συνεργείου τους 
(σε ακέραιο αριθμό). Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα υπολογίσουν το τελικό προσφερόμενο ποσό 
μέσω του Φύλλου Υπολογισμού Οικονομικής Προσφοράς (ΦΥΟΠ.xls) όπου θα εισάγουν το μέσο 
προσφερόμενο κόστος εργατοώρας ανά ομάδα (σε ακέραιο αριθμό).  Η  προσφορά του 
υποψηφίου πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται και να προκύπτει από τα ως άνω 
έντυπα τα οποία θα επισυναφθούν αρμοδίως  υπογεγραμμένα. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο Σύμβαση 
1. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών 

που τη συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και 

τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.  

2. Η σύμβαση υπογράφεται για λογαριασμό του Δήμου από το Δήμαρχο. Το αντικείμενο της 

σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν 

συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

Επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

3. Η ισχύς της συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και έχει διάρκεια έξι  (6) μηνών ή μέχρι 

εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. 

4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

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 και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει 

τεθεί στην διακήρυξη. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.  

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

5. Ο φορέας με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη 

σύμβαση ύστερα από απόφαση του οργάνου διοίκησής του, η οποία δεσμεύει τον προμηθευτή 

μέχρι της υπογραφής συμβάσεως με νέο ανάδοχο και το πολύ έως τρεις (3) μήνες. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
  

α) Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται. 

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης : 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την 

υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της εργασίας, εγγύηση καλής 

εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% (πέντε επί τοις εκατό) της συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγύηση επισκευών 
 
     Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των 
επισκευών μετά ανταλλακτικών καθώς & η προμήθεια αυτών, θα καθορισθεί με την προσφορά των 
διαγωνιζομένων, ο οποίος ορίζεται κατελάχιστο σε έξι  (6) μήνες. 
     Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των 6 μηνών 
οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση 
όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με την 
άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού το συντομότερο από της ειδοποίησης της 
υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες 
κυρώσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο Παραλαβή & παράδοση εργασιών – ανταλλακτικών – Χρόνος       
                    παράδοσης αυτών 
 
     Η παραλαβή των επισκευασμένων μερών ή & των ανταλλακτικών θα γίνεται από την αρμόδια 
επιτροπή-αρμόδιους υπαλλήλους παραλαβής και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την 
κρίση της. Η προθεσμία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με την 
υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής ενώ η παράδοση θα μπορεί να 
είναι και τμηματική. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο Τρόπος πληρωμής 
 
     Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια 
της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται. 
     Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται με τις διαδικασίες που διέπουν τη 
λειτουργία των ΟΤΑ μετά από κάθε παραλαβή επισκευής ή την παραλαβή των εκάστοτε 
παραγγελθέντων ανταλλακτικών από την αρμόδια επιτροπή. 
     Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την 
ποιότητα της επισκευής και τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή 
η αξία του εκάστοτε τιμολογίου. 
     Ο Δήμος δύναται μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον μειοδότη σε 
συνεργασία με την οριζόμενη από το Δήμο επίβλεψη, και τη σύνταξή της προσφοράς του μειοδότη 
για την επισκευή – συντήρηση μετά ή άνευ ανταλλακτικών, να αποφασίσει να μην προχωρήσει 
στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει στον μειοδότη την αξία της εργασίας του έως 
τη φάση της διάγνωσης της βλάβης αφού ο μειοδότης παραδώσει στο Δήμο το ελεγμένο μηχανικό 
μέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο Ποιότητα υλικών 
 
     Οι εργασίες & τα ανταλλακτικά θα είναι αρίστης ποιότητας. 
    Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών, να στέλνει 
αυτά κατά την κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους 
χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

 
1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν 

εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί 

υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
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συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης.  

2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος 

του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο Λοιπά στοιχεία 

 

    Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην 
περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραμονής μόνο μίας 
έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισμού. 
    Γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που  θα αφορούν το σύνολο ή μέρος των προς 
εκτέλεση εργασιών. 
    Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συναγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επαυτών την ένδειξη «Πληροφορίες 
Εμπιστευτικού Χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών 
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα 
αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της 
επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 
    Η διάθεση και κατανομή του συμβατικού ποσού θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της 
υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν μέχρι εξάντλησής του. 
    Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών  διεξάγεται κλήρωση. 
 
 

Θεωρήθηκε         23  -  4  - 2021 
Η  προϊσταμένη των Τεχνικών Υπηρεσιών   

 

 

 
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

                               23 -  4   - 2021 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΤΕ 22 Τ.Α. 

 

 


