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Μ Ε Λ Ε Τ Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2.-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
3.-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4.-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός :59.158,06
Φ.Π.Α.

24% :14.197,94

Σύνολο

:73.356,00
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Επειδή ο Δήμος Κέας δεν διαθέτει συνεργείο επισκευής οχημάτων, ούτε το αναγκαίο προσωπικό, ούτε την
τεχνογνωσία για κάθε τύπο οχήματος, προβαίνει στην ανάθεση, σε κατάλληλο συνεργείο αυτοκινήτων,
είτε αυτό βρίσκεται εντός γεωγραφικών ορίων του Δήμου, είτε εκτός, της προμήθειας ανταλλακτικών για
την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων έργου του (συμπεριλαμβανομένων των
απαιτούμενων εργασιών), καθώς επίσης και όσα τυχόν οχήματα-μηχανήματα έργου προμηθευτεί ο
Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου, αφού, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που
προσφέρει ο Δήμος στους πολίτες απαιτείται η ανανέωση στόλου των οχημάτων.
Η προμήθεια ανταλλακτικών αφορά είτε την επισκευή, είτε την τακτική συντήρηση των οχημάτωνμηχανήματα έργου του Δήμου και η επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων-μηχανήματα έργου, θα
αφορά πάσης φύσης εργασίες και επισκευές, καθώς και αντικατάστασης φθαρµένων ή κατεστραµµένων
τµηµάτων.
Η προμήθεια των ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων έργου του
(συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής και συντήρησης) θα γίνονται σταδιακά,
ανάλογα πάντα με τον τύπο του κάθε μέσου, όταν προκύπτει ανάγκη και όχι πέραν την 16η Ιουλίου 2019
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων CPV:34300000-0 “Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες
τους”
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1 : «Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων μετά εργασιών συντήρησης και επισκευής»,
εκτιμώμενης αξίας 19.206,45€ πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 4.609,55, ήτοι σύνολο 23.816,00€
Το τμήμα 1 αφορά τα κάτωθι απορριμματοφόρα του Δήμου:
Αρ.κυκλοφορ. ΜΑΡΚΑ

ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ 1ης
κυκλ.

ΚΗΥ2277

MERCEDES

385070-14-133016

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

1994

ΚΗΙ9870

DAIMLER AG

WDB9320031L276032

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

2008

ΚΗΥ2288

NISSAN

VSKM131FTRA370103

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

1995

ΚΗΗ4672

MAN

VA0E63ZZZ2L031075

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

2013

καθώς επίσης και όσα τυχόν απορριμματοφόρα προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου.

ΤΜΗΜΑ 2 : «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων μετά εργασιών συντήρησης και επισκευής»
εκτιμώμενης αξίας 7.516,13 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 1.803,87, ήτοι σύνολο 9.320,00€
Το τμήμα 2 αφορά τα κάτωθι φορτηγά-ημιφορτηγά του Δήμου:
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Αρ.κυκλοφορ. ΜΑΡΚΑ

ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ 1ης
κυκλ.

ΚΗΥ6737

TOYOTA

JT1POLH8009111271

ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO)

1999

ΚΗΙ9892

FORD

WF0XXXTTFXD67404

ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ)

2008

ΚΗΥ2290

MERCEDES

383013-14-684404

ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΑΤΡ/ΝΟ)

1989

ΚΗΙ1514

MAZDA

JMZUF8UE200719696

ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO)

2000

KHH6990

PIAGGIO

ZAPS8500000552590

ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO)

2002

καθώς επίσης και όσα τυχόν φορτηγά προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου.
ΤΜΗΜΑ 3 : «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων μετά εργασιών συντήρησης και επισκευής»
εκτιμώμενης αξίας 20.137,10 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 4.832.90, ήτοι σύνολο 24.970,00€
Το τμήμα 3 αφορά τα κάτωθι μηχανήματα έργου του Δήμου:

Αρ.κυκλοφορ. ΜΑΡΚΑ

ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΜΕ62678

KOMATSU

FKI93F21562

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ

2001

ΜΕ47438

CATERPILLAR

09Y 02509

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

1995

ΜΕ90780

PIAGGIO

ZAPS8500000568425

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

2006

3200310507

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

1997

ΜΕ121490 ΗΒΜ

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ 1ης
κυκλ.

καθώς επίσης και όσα τυχόν μηχανήματα έργου προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου
ΤΜΗΜΑ 4 : «Ανταλλακτικά πυροσβεστικών οχημάτων μετά εργασιών συντήρησης και
επισκευής» εκτιμώμενης αξίας 12.298,39 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 2.951,61, ήτοι σύνολο
15.250,00€
Το τμήμα 4 αφορά τα κάτωθι πυροσβεστικά-φορτηγά οχήματα του Δήμου:

Αρ.κυκλοφορ. ΜΑΡΚΑ

ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ 1ης
κυκλ.

ΚΗΙ9863

FIAT

ZCFC5090005603930

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

2007

ΚΗΙ4810

MAZDA

JMZUF8UL200715360

ΦΟΡΤΗΓΟ-ΠΥΡΟΣΒ.

1998

ΚΗΗ4650

MERCEDES

WDB9301421L472281

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ

2010

ΚΗΗ6989

DODGE

ZM39KT100SPS1842

ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO)

1993
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καθώς επίσης και όσα τυχόν πυροσβεστικά-φορτηγά οχήματα προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια
του χρόνου
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ
(73.356,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, ως κατωτέρω:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.ΑΝΤ ΑΛΛΑΚΤ ΙΚΩΝ

Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων
Συντήρηση και επισκευή
απορριμματοφόρων
Μεταφορές οχημάτων προς επισκευή

20.6671.0003

Ανταλλακτικά φορτηγών-ημιφορτηγών
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών
μέσων
Μεταφορές φορτηγών προς επισκευή

30.6671.0002

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων
Μεταφορές μηχανημάτων έργου προς
επισκευή

30.6672.0002

Ανταλλακτικά πυροσβεστικών
οχημάτων
Συντήρηση και επισκευή
πυροσβεστικών οχημάτων
Μεταφορές οχημάτων προς επισκευή

Κ.Α.ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟ ΑΝΤ ΑΛΛΑΚΤ ΙΚΩΝ

ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

18.452,00
20.6263.0003

4.264,00
Ποσό: 1.100,00

20.6414.0001

5.030,00
30.6263.0002

3.090,00
Ποσό: 1.200,00

30.6414.0001

17.320,00
30.6264.0002

6.840,00

30.6414.0002

70.6671.0003

Ποσό: 810,00

10.590,00

70.6263.0004
70.6414.0004

3.460,00
Ποσό: 1.200,00

Ο Δήμος Κέας κατέχει 17 οχήματα-μηχανήματα έργου, όπως αναλυτικά περιγράφονται, παρακάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΚΗΥ 2290
ΚΗΗ 4650
ΚΗΙ 9870
ΚΗΙ 1514
ΚΗΙ 9892
ΚΗΥ 6737
ΚΗΥ 2288
ΚΗΗ 4672
ΚΗΙ 9863
ΚΗΙ 4810
ΜΕ121490
ΜΕ 62678
ΜΕ 47438
ΜΕ 90780
ΚΗΗ 6989
ΚΗΗ 6990
KΗΥ2277

MERCEDES
MERCEDES
DAIMLER AG
MAZDA
FORD
TOYOTA
NISSAN
MAN
FIAT
MAZDA
HBM
KOMATSU
CATERPILLAR
PIAGGIO
DODGE
PIAGGIO
MERCEDES

ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ
383013-14-684404
WDB9301421L472281
WDB9320031L276032
JMZUF8UE200719696
WF0XXXTTFX8D67404
JT1POLH8009111271
VSKM131FTRA370103
VA0E63ZZZ2L031075
ZCFC5090005603930
JMZUF8UL200715360
3200310507
FKI93F21562
08Y 02509
ZAPS8500000568425
ZM39KT100SPS1842
ZAPS8500000552590
385070-14-133016

ΕΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
1ης
ΑΔΕΙΑΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΑΤΡ/ΝΟ)
1989
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ
2010
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
2008
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΟΙΚΤΟ)
2000
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ)
2008
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΟΙΚΤΟ)
1999
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
1995
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
2013
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
2007
ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝ.)-ΠΥΡΟΣΒ.
1998
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ
1997
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ
2001
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
1995
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
2006
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
1993
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
2002
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
1994

Κέα,

13/11/2018

Αριθμ. Πρωτ.:4174
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Τα είδη ανταλλακτικών, αν και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων αν
δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε ανταλλακτικά, δίδονται ενδεικτικά οµαδοποιηµένα
παρακάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια Ανταλλακτικών πλαισίων-μηχανικών μερών απορριμματοφόρων,φορτηγών τύπων
MERCEDES (ΚΗΥ2290, ΚΗΥ2277, ΚΗΗ4650, ΥΧΟ8601)
Προμήθεια Ανταλλακτικών πλαισίων-μηχανικών μερών απορριμματοφόρων,φορτηγών, λεωφορείου
τύπων FIAT, MAN, DAIMLER, NISSAN, FORD (ΚΗΙ9892, ΚΗΥ2288, ΚΗΙ9870, ΚΗΗ4672, ΚΗΙ9863)
Προμήθεια Ανταλλακτικών μηχανικών μερών ημιφορτηγών τύπων DAIHATSU, MAZDA, TOYOTA, DODGE
(ΚΗΗ6989, ΚΗΙ4810, ΚΗΥ6737, ΚΗΙ1514, ΚΗΗ6990)
Προμήθεια Ανταλλακτικών φορτωτών και λοιπών μηχανημάτων έργου (ΜΕ90780, ΜΕ47438, ΜΕ121490,
ΜΕ62678)
Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων-μηχανημάτων έργου
Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος φρένων
Προμήθεια εξατμίσεων και εξαρτημάτων εξατμίσεων
Προμήθεια φίλτρων οχημάτων-μηχανημάτων έργου
Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής-συντήρησης ψυγείων οχημάτων
Μπαταρίες για τα οχήματα-μηχανήματα
Προμήθεια αναλωσίμων και μικροανταλλακτικών (στόκος, διαβρωτικά, σφικτήρες, μπουζί, σωλήνες
αέρος, στουπί, βίδες κλπ)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής, και οι οποίες πιθανόν να προκύψουν,
δίδονται ενδεικτικά οµαδοποιηµένες παρακάτω:
(Οι κυριότερες εργασίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν
και δεν µπορούν να προβλεφθούν).
Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.Επισκευή και συντήρηση κινητήρα
2.Επισκευή και συντήρηση κιβωτίου ταχυτήτων
3.Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη
4.Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)
5.Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης
6.Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος
7.Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών (μόνο για τα οχήματα που έχουν)
8.Επισκευή και συντήρηση διαφορικού
Β.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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1.Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων
Γ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.Επισκευή και συντήρηση υδραυλικών συστημάτων
Δ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Όλα τα οχήματα και μηχανήματα, όπως περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα, είναι διαφόρων
εργοστασίων κατασκευής και ως εκ τούτου τα ανταλλακτικά που θα απαιτούνται, θα πρέπει να
είναι των αντίστοιχων εργοστασίων κατασκευής των οχημάτων και των μηχανημάτων
απαραιτήτως, με εξαίρεση όσα, πιθανόν, δεν υπάρχουν πλέον στο εμπόριο. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν τα γνήσια ανταλλακτικά και η παραγγελία τους θα έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση την
επισκευής, τότε θα μπορούν να τοποθετούνται ανταλλακτικά του εμπορίου (τρίτων
κατασκευαστών) με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα γνήσια και θα έχουν σήμανση CE.

Κέα, 09/11/2018

Κέα, 09/11/2018

Η Συντάξασα υπάλληλος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τεχνικής
Υπηρεσίας

Ιωάννα Αθανασοπούλου
ΤΕ /Εφοριακών
Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων
Συντήρηση και επισκευή
απορριμματοφόρων
Μεταφορές οχημάτων προς επισκευή

Ανταλλακτικά φορτηγών-ημιφορτηγών
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών
μέσων
Μεταφορές φορτηγών προς επισκευή
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων
Μεταφορές μηχανημάτων έργου προς
επισκευή
Ανταλλακτικά πυροσβεστικών
οχημάτων
Συντήρηση και επισκευή
πυροσβεστικών οχημάτων
Μεταφορές οχημάτων προς επισκευή

Κ.Α.ΑΝΤ ΑΛΛΑΚΤ ΙΚΩΝ

Κ.Α.ΕΡΓΑΣΙΩΝ

20.6671.0003

ΠΟΣΟ ΑΝΤ ΑΛΛΑΚΤ ΙΚΩΝ
2018

2019

10,00

18.442,00

20.6263.0003
20.6414.0001

30.6671.0002

31,60
10,00
12.020,00
1.200,00
10,00

2.000,00

5.640,00
800,00

8.590,00

70.6263.0004
70.6414.0004

3.058,40
1.190,00

30.6264.0002

70.6671.0003

4.254,00

5.027,08

5.300,00

30.6414.0002

10,00

1.090,00

30.6263.0002

30.6672.0002

2019

10,00

2,92

30.6414.0001

ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2018

1.000,00
10,00

1.190,00

73.356,00

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις αντίστοιχες τιμές
αγοράς.
Κέα, 09/11/2018
Η Συντάξασα υπάλληλος
Ιωάννα Αθανασοπούλου
ΤΕ /Εφοριακών

2.460,00

Κέα, 09/11/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τεχνικής
Υπηρεσίας
Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Κέα,

13/11/2018

Αριθμ. Πρωτ.:4174

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για την συντήρηση
και επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων έργου του (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων
εργασιών επισκευής και συντήρησης), όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, για
εργασίες που τυχόν θα προκύψουν μέσα στο έτος 2018-2019 και όχι πέραν την 16η Ιουλίου 2019.

ΑΡΘΡΟ 2οΤρόπος ανάθεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό με όρους που
θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.
4412/2016. Κάθε προμηθευτής θα μπορεί να δώσει προσφορά για μέρος ή για το σύνολο της
προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 3ο Θεσμικό πλαίσιο
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
•

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

•

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν.
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

•

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

•

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

•

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,

•

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”,

•

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

•

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
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•

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

•

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,

•

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

•

της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

•

του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 “Ασκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”,

•

του ν.4555/2018 (Α’133)-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 4ο Ύπαρξη πιστώσεων
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση
στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα:













Κ.Α. 20.6671.0003 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€
Κ.Α. 20.6263.0003 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€
Κ.Α. 20.6414.0001 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€
Κ.Α. 30.6671.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2,92€
Κ.Α. 30.6263.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 31,60€
Κ.Α. 30.6414.0001 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€
Κ.Α. 30.6672.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 5.300,00€
Κ.Α. 30.6264.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.200,00€
Κ.Α. 30.6414.0002 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€
Κ.Α. 70.6671.0003 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.000,00 €
ΚΑ. 70.6263.0004 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.000,00€
Κ.Α. 70.6414.0004 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10,00€
ΑΡΘΡΟ 5ο Ειδικοί όροι

1.
Η διαδικασία, η οποία είναι κοινή είτε αφορά συνεργείο εντός γεωγραφικών ορίων,
είτε εκτός, που θα ακολουθείται για την προμήθεια των ανταλλακτικών προκειμένου να
επισκευαστούν-συντηρηθούν τα οχήματα - μηχανήματα της μελέτης είναι η ακόλουθη :
 Η αρμόδια Επιτροπή, θα εκδίδει «Δελτίο ή Εντολή Τεχνικής Επιθεωρήσεως και
Επισκευής οχήματος» που θα αναγράφει περιληπτικά το είδος των απαιτούμενων
εργασιών συντήρησης και επισκευής που πρέπει να ανατεθούν σε ιδιωτικό
συνεργείο και προωθεί το «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής οχήματος»
στο συνεργαζόμενο ιδιωτικό συνεργείο για την επισκευή – συντήρηση κ.λ.π. του
αυτοκινήτου.
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 Το ιδιωτικό συνεργείο υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών εάν
ανάδοχος είναι τοπικό συνεργείο, ή εντός 48 ωρών εάν ανάδοχος είναι συνεργείο
εκτός γεωγραφικών ορίων από την λήψη του εντύπου «Δελτίο Τεχνικής
Επιθεώρησης και Επισκευής οχήματος» 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.
 Στη συνέχεια υποχρεούται να συμπληρώσει στο «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και
Επισκευής του Οχήματος» τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του
οχήματος, 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.
 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 πάροχος υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα ή να
αντικαταστήσει εξαρτήματα κλπ. με χρήση νέων ανταλλακτικών το συντομότερο
δυνατό. Αν αυτό θα πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό, οπότε η επισκευή
γίνεται με την λήψη του ανταλλακτικού και σε περίπτωση που η βλάβη είναι
μεγάλη, θα πρέπει να προσδιορίσει τον χρόνο επισκευής του οχήματος κατά την
συμπλήρωση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ».
2.
Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά, φωτοαντίγραφα
δε των ως ανω εντύπων θα υποβάλλονται στην διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών του
Δήμου συνοδεύοντας το αντίστοχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Σε κάθε έκδοση
τιμολογίου θα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο τμήματος του τιμοκαταλόγου ώστε να
διαπιστώνονται οι τιμές των συγκεκριμένων ανταλλακτικών.
Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ Δήμου & παρόχου, εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, θα
διακινείται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικά (mail) & θα είναι δεσμευτική για τα
συμβαλλόμενα μέρη.
Ειδικότερα για ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΚΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ προβλέπονται τα εξής:
Α)ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:
Για την συντήρηση ενός οχήματος, ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου θα επικοινωνεί με έναν
καταρτισμένο τεχνικό του συνεργείου, προκειμένου να έρθει στο νησί και διαθέτοντας τελευταίας
γενιάς διαγνωστικά μηχανήματα και εργαλεία, θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες
συντήρησης.
Β)ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΧΗΜΑ
Σε περίπτωση που προκύψει βλάβη σε ένα όχημα, ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου θα
επικοινωνεί με έναν καταρτισμένο τεχνικό, δίνοντας μία περιγραφή του γεγονότος.
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Από τις περιγραφές που θα δίνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου, ο καταρτισμένος
τεχνικός θα κάνει μία πρώτη εκτίμηση για όλες τις εργασίες που θα απαιτηθούν. Ανάλογα την
περίπτωση είτε θα έρχεται στο νησί διαθέτοντας τελευταίας γενιάς διαγνωστικά μηχανήματα και
εργαλεία, τα οποία θα μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε εργασία και θα προβαίνει σε άμεση
επισκευή, είτε θα υποδεικνύει την αναγκαιότητα μεταφοράς του οχήματος στο συνεργείο του,
προκειμένου να επισκευαστεί.

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 και να διασφαλίζεται η
σωστή και μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών της 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
πάροχο, 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.
3.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι 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, 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.
4.
Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και
παράδοση των αντίστοιχων μηχανικών μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή
εξάρτημα αποσυναρμολογηθεί εκτός του ιδιωτικού συνεργείου.
5.
Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του
προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών.
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6.
Οι αναφερόμενες βασικές εργασίες συντήρησης και επισκευών καθώς και τα
αναφερόμενα ανταλλακτικά είναι ενδεικτικά και δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου
είδους επισκευής ή ανταλλακτικών, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα.
7.
Κατά την τιμολόγηση υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο κωδικός του είδους αυτών,
αλλά και η περιγραφή του είδους.
8.
Ο ανάδοχος εφόσον είναι τοπικό συνεργείο, υποχρεούται να αναλάβει
αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω
βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο.
9.
Ο ανάδοχος εφόσον είναι συνεργείο εκτός γεωγραφικών ορίων,
υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του τεχνικού του μετά του οχήματος
του σε περίπτωση παροχής εργασίας συντήρησης ενός οχήματος του Δήμου ενώ σε
περίπτωση βλάβης, τα έξοδα μεταφοράς του τεχνικού του συνεργείου μετά του οχήματος
του θα καλύπτεται από τον Δήμο.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν
κάποιοι από τις παραπάνω προϋποθέσεις ο Δήμος μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον πάροχο.

ΑΡΘΡΟ 6ο Παραλαβή & παράδοση εργασιών – ανταλλακτικών – Χρόνος παράδοσης
αυτών
Η παραλαβή των επισκευασμένων μερών & των ανταλλακτικών θα γίνεται από την αρμόδια
επιτροπή 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 7ο Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά, μετά το πέρας της ποσοτικής
και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων
παραστατικών (τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής με
όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου.
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.

ΑΡΘΡΟ 8ο Χρόνος εκτέλεσης
Η προμήθεια των ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων
έργου του (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής και συντήρησης) θα
γίνονται σταδιακά, ανάλογα πάντα με τον τύπο του κάθε μέσου, όταν προκύπτει ανάγκη, από την
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ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως την 16η Ιουλίου 2019 ή μέχρι εξαντλήσεως του
οικονομικού αντικειμένου της μελέτης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, μπορεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από
σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν
αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις
που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί η απόφαση του
αρμοδίου οργάνου, να παρατείνει μέχρι το ½ αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή
του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν μπορεί να είναι
μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά
τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.

Κέα, 09/11/2018

Κέα, 09/11/2018

Η Συντάξασα υπάλληλος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τεχνικής
Υπηρεσίας

Ιωάννα Αθανασοπούλου
ΤΕ /Εφοριακών

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

