
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.                             

(σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 90/2020 Απόφαση Δημάρχου) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ:            

Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή  

επισκευαστικών εργασιών  

προϋπολογισμός (χωρίς  Φ.Π.Α 24%)  ώρυε 74,448.4  

ΚΑΕ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 

20-6263.003 

20-6263.001 

30-6263.002 

30-6263.003 

30-6264.003 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται κατόπιν των σχετικών εντολών επιθεώρησης και επισκευής 

οχημάτων-μηχανημάτων του Γραφείου Κίνησης και τα αντίστοιχα Δελτία Τεχνικής Επιθεώρησης του 

Δημοτικού Συνεργείου (τα οποία επισυνάπτονται) και αφορούν την επιτακτική ανάγκη για την ανάθεση 

προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση έκτακτης βλάβης  

που παρουσίασαν τα ακόλουθα οχήματα:  

Α/Α ΑΡ. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

1 
ΚΗΙ 8748 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ/DAF 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2 
ΚΗΙ 8713 

ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ/VOLVO 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

3 
ΜΕ 39502 

EΚΣΚΑΦΕΑΣ -

ΦΟΡΤΩΤΗΣ/KOMATSU 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Η επισκευή των ανωτέρω οχημάτων αποτελεί άμεση και κατεπείγουσα ανάγκης ανάγκη καθώς η λειτουργία 

του είναι συνυφασμένη με την καθαριότητα και την υγιεινή της πόλης μας και των τοπικών διαμερισμάτων 

καθώς και τις εργασίες αποκατάστασης λόγω εκτάκτων αναγκών από την τεχνική υπηρεσία.  

1) Τα απαραίτητα ανταλλακτικά που περιγράφονται στην παρούσα τεχνική έκθεση αφορούν 

απρόβλεπτες βλάβες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην συνήθη συντήρηση του οχήματος και ως 

εκ τούτου δεν έχουν συμπεριληφθεί στην τακτική προμήθεια ανταλλακτικών Δήμου και 

2)  οι επισκευαστικές εργασίες δε δύναται να εκτελεστούν στο Δημοτικό Συνεργείο καθώς είτε 

απαιτείται η εισαγωγή των οχημάτων σε εξειδικευμένο συνεργείο είτε απαιτείται  ηλεκτροτεχνίτης 

οχημάτων για τον έλεγχο τον ηλεκτρονικών συστημάτων, ειδικότητα την οποία δεν διαθέτει ο 

Δήμος μας.  

Η συνολική δαπάνη (  ωρέτωνα νωτ ήυεκσιπε νητ αιγ )%42 ΑΠΦ υονέμοναβμαλιρεπμυσ ώρυε 41,700.6

 :ιενάβμαλιρεπ νωτάμηχο  

 Προμήθεια ανταλλακτικών συνολικής αξίας 4.853,94  )%42 ΑΠΦ υονέμοναβμαλιρεπμυσ( ώρυε  

CPV  34320000-6: Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 

και  

 Παροχή επισκευαστικών εργασιών συνολικής αξίας 1.153,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%) 

CPV: 50116000-1: Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 



 

Συγκεκριμένα το αντικείμενο της ανάθεσης χωρίζεται στις ακόλουθες ομάδες:  

  ΟΜΑΔΕΣ  

ΟΧΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%) 

Α 
ΚΗΙ 8748 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
3.297,01 

Β 

ΚΗΙ 8748 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

533,20 

Γ 
ΚΗΙ 8713 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
385,64 

Δ 

ΚΗΙ 8713 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

620,00 

Ε 
ΜΕ 39502 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

1.171,29 

 

   

 

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στο προϋπολογισμό έτους 2020 

Δήμου Σητείας, στους ακόλουθους ΚΑΕ:  

α/α/ KA ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ (€) 

1 20-6263.003 
Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση & επισκευή 

μεταφορικών μέσων. 
3.297,01 

2 20-6263.001 
Δαπάνη συντήρησης και επισκευής μεταφορικών 

μέσων 
533,20 

3 
30-6263.002 

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & 

επισκευή μεταφορικών μέσων 
385,64 

4 
30-6263.003 

Δαπάνη συντήρησης και επισκευής μεταφορικών 

μέσων 
620,00 

5 30-6264.003 
Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση και 

επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
1.171,29 

ΣΥΝΟΛΟ   41,700.6  

 

 Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα δεν 

είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση 

διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού λόγο του απρόβλεπτου χαρακτήρα των βλαβών  

 οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου. 

 Η προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών και οι επισκευαστικές εργασίες είναι κατεπείγουσα ανάγκη αφού 

σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλεια του Δήμου μας και είναι απαραίτητη προκειμένου να αυξηθεί η 

επιχειρησιακή τους δυνατότητα και να βελτιωθεί η λειτουργικότητά τους ,καθόσον πρόκειται για οχήματα 



που χρησιμοποιούνται  καθημερινά για την αποκομιδή απορριμμάτων και την πολιτική προστασία, αλλά και 

για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των υπαλλήλων που επιβαίνουν στα εν λόγω οχήματα.  

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ΄ του Ν. 4412/16 η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση εάν λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 

προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. 

 

Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: 

1. Το αρ. 103 παρ. 1γ΄ του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006)  

2. Το άρ. 72 παρ. 1 δ΄ του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 203 του Ν.4555/2018.   

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ΄του Ν. 4412/2016. 

5. Τη με αριθ. ΥΑ 3373/390/20-03-1975 (ΦΕΚ 349/τ. Β΄/20-03-1975) απόφαση του Υπουργείου 

Προεδρίας της Κυβερνήσεως «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 

ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του 

Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου.   

6. Την άριθμ. 109/2013 πράξη του 7ου Τμήματος του ελεγκτικού Συνεδρίου όπου ορίζεται ότι μόνη 

επιτροπή για την ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών είναι η επιτροπή συντήρησης και επισκευής 

οχημάτων του Δήμου.   

Η ανάθεση της παρούσας σύμβασης  αυτής θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια ανταλλακτικών ή/και  τις επισκευαστικές εργασίες ανά 

ομάδα αντικειμένου.  

 

 

Σητεία :             30       /      3      / 2020 

 

 

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.                              

    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.                             

(σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 90/2020 Απόφαση Δημάρχου) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ:            

Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή  

επισκευαστικών εργασιών  

προϋπολογισμός (χωρίς  Φ.Π.Α 24%)  ώρυε 74,448.4  

ΚΑΕ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 

20-6263.003 

20-6263.001 

30-6263.002 

30-6263.003 

30-6264.003 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1) Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή επισκευαστικών εργασιών για το ΚΗΙ 8748.  

 Τα ακολούθα ανταλλακτικά και επισκευαστικές εργασίες αφορούν το όχημα του Δήμου Σητείας 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 8748 

ΜΑΡΚΑ DAF 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ DAF-CF 85 

ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ -CF 85DN3 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ XLRAD85MCOE788551 

 

ΠΕΤΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ:  

1) Υπάρχει πρόβλημα στον ντάκο που στηρίζει τα σουστόφυλλα  πίσω δεξιά και είναι επικίνδυνο για φόρτωση 

και μεταφορά βαρέων υλικών. 

2)  Παρουσιάζει πρόβλημα στην τροφοδοσία και απαιτείται η εισαγωγή του σε εξειδικευμένο συνεργείο για 

οχήματα του εργοστασίου DAF και έλεγχο από ηλεκτρολόγο οχημάτων για την ακριβή διάγνωση της βλάβης 

και την επισκευή του.   

  Για την επισκευή του οχήματος απαιτούνται:  

1) Τα ακόλουθα ανταλλακτικά (τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με το όχημα):  

ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΣΕΤ ΝΤΑΚΟΙ 2 

ΒΑΣΗ ΣΟΥΣΤΑΣ 1 

ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 

ΡΕΓΟΥΛΕΣ 4 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ADBLUE 1 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 

 

 

2) Οι ακόλουθες εργασίες:  



ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τοποθέτηση ανταλλακτικών 1 

Επισκευή Αντλίας 1 

Επισκευή υπερκατασκευής 1 

Έλεγχος εγκεφάλου 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

2) Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή επισκευαστικών εργασιών για το ΚΗΙ 8713.  

Τα ακολούθα ανταλλακτικά και επισκευαστικές εργασίες αφορούν το όχημα του Δήμου Σητείας 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 8713 

ΜΑΡΚΑ VOLVO 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ FL L 4X2RHFLM4Z 

ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ /FL L 4X2RH 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ YV2TBMOA37B466288 

 

Περιγραφή βλάβης : 

1) Απαιτείται αντικατάσταση της φυσούνας του ρελέ αέρος και  της βαλβίδας καθώς και επισκευή του ξηραντήρα.  

2) Απαιτείται η εισαγωγή του σε συνεργείο βαρέων οχημάτων  για την ακριβή διάγνωση της βλάβης και την 

αποκατάσταση της.   

  Για την επισκευή του οχήματος απαιτούνται:  

1) Tα ακόλουθα ανταλλακτικά (τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με το όχημα):   

ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΒΑΛΒΙΔΑ  (9730110040) 1 

ΦΥΣΟΥΝΑ (68481032) 1 

 

2)Οι ακόλουθες εργασίες:  

ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΡΕΛΕ ΑΕΡΟΣ 1 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΡΑΝΤΗΡΑ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

3) Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ΜΕ 39502 

Τα ακολούθα ανταλλακτικά και επισκευαστικές εργασίες αφορούν το όχημα του Δήμου Σητείας 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 39502 

ΜΑΡΚΑ KOMATSU 

ΤΥΠΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ/ WB93 R-2 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ FKI 93F20922 

 

Για την επισκευή του οχήματος απαιτούνται τα ακόλουθα ανταλλακτικά:   

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TΕΜΑΧΙΑ 

1 KM-CA0028613 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 1 

2 KM-CA0025484 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 1 

3 KM-CA0138787 ΣΤΕΓΑΝΟ 2 

4 KM-CA0131374 ΓΡΑΝΑΖΙ 1 

5 KM-CA0028604 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 1 

6 KM-CA0028131 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 1 

7 KM-CA0132887 ΚΟΜΠΛΕΡ 1 

8 KM-CA0133566 ΣΤΕΓΑΝΟ ΑΝΤΛΙΑΣ 1 

9 KM-CA0028571 ΣΤΕΓΑΝΟ 1 

10 KM-CA0025485 ΣΤΕΓΑΝΟ 1 

11 KM-CA0130242 ΦΛΑΝΤΖΑ 1 

12 KM-CA0133998 ΦΛΑΝΤΖΑ 1 

13 KM-CA0028560 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 3 

14 KM-CA0125209 ΕΛΑΤΗΡΙΟ 6 

15 KM-312608096 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 1 

 

 

 

Σητεία :          30       /     3       / 2020 

 

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.                              

    
 

 

 



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.                             

(σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 90/2020 Απόφαση Δημάρχου) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ:            

Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή  

επισκευαστικών εργασιών  

προϋπολογισμός (χωρίς  Φ.Π.Α 24%)  ώρυε 74,448.4  

ΚΑΕ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 

20-6263.003 

20-6263.001 

30-6263.002 

30-6263.003 

30-6264.003 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή επισκευαστικών εργασιών για το ΚΗΙ 8748.  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ  

ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(τεμάχια) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) 

ΣΕΤ ΝΤΑΚΟΙ 2 124,52 249,04 

ΒΑΣΗ ΣΟΥΣΤΑΣ 1 658,31 658,31 

ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 422,48 422,48 

ΡΕΓΟΥΛΕΣ 4 235,49 941,96 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ADBLUE 1 280 280,00 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 107,09 107,09 

 ΣΥΝΟΛΟ  2658,88 

ΦΠΑ (24%) 31,836  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3297,01 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) 

Τοποθέτηση ανταλλακτικών   1 100 100,00 

     Επισκευή Αντλίας 1 80 80,00 

     Επισκευή υπερκατασκευής  1 150 150,00 

     Έλεγχος εγκεφάλου  1 100 100,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  430,00 

ΦΠΑ (24%) 103,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 533,20 

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 



Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή επισκευαστικών εργασιών για το ΚΗΙ 8713.  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ  

ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(τεμάχια) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) 

ΒΑΛΒΙΔΑ 1 96 96,00 

ΦΥΣΟΥΝΑ 1 215 215,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  311,00 

ΦΠΑ (24%) 46,47  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 385,64 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΡΕΛΕ 
ΑΕΡΟΣ 

1 250 250,00 

     ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΡΑΝΤΗΡΑ 1 250 250,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  500,00 

ΦΠΑ (24%) 120,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 620,00 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

                  Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ΜΕ 39502 

ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(τεμάχια) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 1 0,53 0,53 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 1 7,37 7,37 

ΣΤΕΓΑΝΟ 2 10,39 20,78 

ΓΡΑΝΑΖΙ 1 512,69 512,69 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 1 0,36 0,36 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 1 0,43 0,43 

ΚΟΜΠΛΕΡ 1 226,94 226,94 

ΣΤΕΓΑΝΟ ΑΝΤΛΙΑΣ 1 36,82 36,82 

ΣΤΕΓΑΝΟ 1 1,37 1,37 

ΣΤΕΓΑΝΟ 1 7,61 7,61 

ΦΛΑΝΤΖΑ 1 2,04 2,04 

ΦΛΑΝΤΖΑ 1 5,45€ 5,45 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 3 0,14€ 0,42 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ 6 4,20€ 25,20 



ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 1 96,58€ 96,58 

 

ΣΥΝΟΛΟ  944,59 

ΦΠΑ (24%) 226,70 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1171,29 

 

 

 

 

Σητεία :           30      /     3      / 2020 

 

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.                              

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.                             

(σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 90/2020 Απόφαση Δημάρχου) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ:            

Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή  

επισκευαστικών εργασιών  

προϋπολογισμός (χωρίς  Φ.Π.Α 24%)  ώρυε 74,448.4  

ΚΑΕ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 

20-6263.003 

20-6263.001 

30-6263.002 

30-6263.003 

30-6264.003 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο σύμβασης 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την ανάθεση παροχής προμήθειας  ανταλλακτικών και των  

αντίστοιχων επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση των  έκτακτων  βλαβών  των ακόλουθων 

οχημάτων:  

  ΟΜΑΔΕΣ  

ΟΧΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%) 

Α 
ΚΗΙ 8748 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
3.297,01 

Β 

ΚΗΙ 8748 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

533,20 

Γ 
ΚΗΙ 8713 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
385,64 

Δ 

ΚΗΙ 8713 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

620,00 

Ε 
ΜΕ 39502 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

1.171,29 

 

 

Η συνολική δαπάνη (  υοτ ήυεκσιπε νητ αιγ )%42 ΑΠΦ υονέμοναβμαλιρεπμυσ ώρυε 41,700.6

 :ιενάβμαλιρεπ υορόφοταμμιρροπα  

 Προμήθεια ανταλλακτικών συνολικής αξίας 4.853,94  )%42 ΑΠΦ υονέμοναβμαλιρεπμυσ( ώρυε  

CPV  34320000-6: Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 

και  

 Παροχή επισκευαστικών εργασιών συνολικής αξίας 1.153,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%) 

CPV: 50116000-1: Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 
 

 



Άρθρο 2ο Διαδικασία ανάθεσης.  

Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: 

1. Το αρ. 103 παρ. 1γ΄ του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006)  

2. Το άρ. 72 παρ. 1 δ΄ του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 203 του Ν.4555/2018.   

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ΄του Ν. 4412/2016. 

5. Τη με αριθ. ΥΑ 3373/390/20-03-1975 (ΦΕΚ 349/τ. Β΄/20-03-1975) απόφαση του Υπουργείου 
Προεδρίας της Κυβερνήσεως «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του 
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου.   

6. Την άριθμ. 109/2013 πράξη του 7ου Τμήματος του ελεγκτικού Συνεδρίου όπου ορίζεται ότι μόνη 

επιτροπή για την ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών είναι η επιτροπή συντήρησης και επισκευής 

οχημάτων του Δήμου.   

Η ανάθεση της παρούσας σύμβασης  αυτής θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα αντικειμένου.   

Άρθρο 3ο Τιμές προσφορών 

Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων οικονομικών φορέων, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την 

παρούσα προμήθεια, θα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της κάθε σχετικής ανάθεσης/σύμβασης.  

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Αντιπροσφορές  ή Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Άρθρο 4ο Σύμβαση 

Μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης  καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, 

εντός είκοσι (20) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Η σύμβαση 

καταρτίζεται από τον ΟΤΑ, και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται στο Ν. 

4412/2016. 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού 

συμφωνητικού ή από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (εφόσον το ποσό δεν υπερβαίνει τις 

2.500ευρώ χωρίς το ΦΠΑ).  

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16, εφόσον δεν 

έχουν μεταβληθεί οι ποσότητες που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο, μετά από εισήγηση της επιτροπής 

παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας και αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας   Αρχής , 

είτε με πρωτοβουλία του Δήμου  και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 

αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου . Στην περίπτωση αυτή 

ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου με  την ίδια τιμή με αυτή της προσφοράς 

του . 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :  

α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 



β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν    επιβληθεί τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις, 

 δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης . 

Άρθρο 5ο  Πληρωμή 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την 

οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και έλεγχο του οχήματος από τους μηχανοτεχνίτες 

του Δήμου Σητείας. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου του 

αναδόχου.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους ακόλουθους κωδικούς ΚΑΕ προϋπολογισμού 2020:  

Άρθρο 8ο  : Κυρώσεις - Έκπτωση του αναδόχου 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 

ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού 

χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/16. 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτή , με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου στις περιπτώσεις :  

1.  Όταν ο προσφέρων  δεν προσέρθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε  να υπογράψει την σχετική 

σύμβαση 

2. Εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή 

το χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

Ο προσφέρων δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

1. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του Φορέα.  

2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/16. 

Στον προσφέροντα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή Σύμβαση επιβάλλονται με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του 

διαγωνισμού η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή  εξηγήσεων, οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/16. 

Άρθρο 9ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις 



Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. 

Άρθρο 10ο  :Υποχρεώσεις αναδόχου  

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της προμήθειας τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 

τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους   

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

προμήθειας.  

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

Σητεία :             30    /      3      / 2020 

 

 

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.                              

    
 

 


