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ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 
 

 

 

 Ζ ππεξεζία πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεί ηνπο ππάξρνληεο 
δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο πξαζίλνπ, πάξθα – παηδηθέο ραξέο- δέλδξα - ζάκλνπο θ.ι.π. ηνπ 
Γήκνπ, δηαζέηεη έλαλ αξηζκφ κεραλψλ γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεοπξαζίλνπ θαη πξναχιησλ 
ρψξσλ. 
 Σα κεραλήκαηα απηά εμαηηίαο ηεο έληνλεο ρξήζεο ηνπο, θαη νξηζκέλσλ εμ απηψληεο 
κεγάιεοδηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ρξήδνπλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζήο ησλδηαθφξσλ 
βιαβψλ πνπ παξνπζηάδνπλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη εαπνδνηηθφηεηα θαη ε ζσζηή 
ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ν αθίλδπλνο ρεηξηζκφο ηνπο απφηνπο ππαιιήινπο πξαζίλνπ. 
 Ζ εξγαζία «πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κεραλεκάησλ πξαζίλνπ θαη 
πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ρνξηνθνπηηθψλ κεραλεκάησλ» έρεη πξνυπνινγηζκφ 12.000,00 
€ θαη ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α. 35.6264.00, πνζνχ 10.000,0 € θαη Κ.Α. 35.6672.01, πνζνχ 
2.000,00 € ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019. 
Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο έρεη ρσξηζηεί ζε ηξίαηκήκαηα αλάινγα 
κε ηνλ ηχπν ηνπ κεραλήκαηνο. 

Ζ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ έξεπλαο αγνξάο θαη 
δηαβνχιεπζεο. 
 Οη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα έλα ή 
πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο. 
 

 Καζηνξηά  19/03/2019 

 

 

Ζ Πξντζηακέλε 

Σκήκαηνο Πξαζίλνπ 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 
 

Σα κεραλήκαηα ηα νπνία πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ αλάζεζε ηεο 

παξνχζαοεξγαζίαο, αλαθέξνληαη ζε πίλαθα παξαθάησ, είλαη δηαθφξσλ εξγνζηαζίσλ 

θαηαζθεπήο θαηρξεηάδνληαη γηα ηελ επηζθεπή & ζπληήξεζή ηνπο ην αληίζηνηρν θαη αλάινγν 

γηα θάζε πεξίπησζεαληαιιαθηηθφ, ην νπνίν ζα ηαηξηάδεη ζην ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα. 

 
ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαίλνληαη ηα κεραλήκαηα θαη ν αξηζκφο ηνπο, ηα νπνία ν Γήκνο 
Καζηνξηάο πξνγξακκαηίδεη λα ζπληεξήζεη . 

 

 

 

Α. ΠΗΝΑΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΓΗΑΘΔΣΔΗ Ζ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΣΤΠΟ ΑΡΗΘΜΟ 

1 ΑΛΤΟΠΡΗΟΝΑ HUSQVARNA 9 

2 ΣΖΛΔΚΟΠΗΚΟ ΚΟΝΣΑΡΟΑΛΤΟΠΡΗΟΝΟ HUSQVARNA 4 

3 ΚΟΦΣΖ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ HUSQVARNA 1 

4 ΦΤΖΣΖΡΔ HUSQVARNA 3 

5 ΚΟΝΣΑΡΟΦΑΛΗΓΑ ΜΠΟΡΝΣΟΤΡΑ  HUSQVARNA 
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6 ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΗΚΑ HUSQVARNA 15 

7 ΣΖΛΔΚΟΠΗΚΟ ΚΟΝΣΑΡΟΑΛΤΟΠΡΗΟΝΟ STIHL 2 

8 ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΗΚΑ STIHL 2 

9 ΦΤΖΣΖΡΔ STIHL 1 

10 
ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΔ ΥΛΟΟΚΟΠΣΗΚΔ 

ΜΖΥΑΝΔ 
ALKO 9 

11 ΦΤΖΣΖΡΔ SHINDAIWA 1 

12 ΥΛΟΟΚΟΠΣΗΚΑ ΣΡΑΚΣΔΡ ALCO 2 

13 ΣΡΤΒΔΛΑ EFCO 1 

ΤΝΟΛΟ: 52 

 



 

 

  
 
Οη εργαζίες ποσ προβιέποληαη περηιακβάλοσλ: 
 
1. Έιεγρν θάζε κεραλήκαηνο κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο εθφζνλ δηαπηζησζεί 
δπζιεηηνπξγία, πξνθεηκέλνπ λαεπηηεπρζεί ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ. Ο έιεγρνο απηφο 
πεξηιακβάλεη έιεγρν φισλ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπκεραλήκαηνο, αληηθαηάζηαζε ησλ 
θαηεζηξακκέλσλ ηκεκάησλ, επέκβαζε ζηα κέξε θνπήο ησλ κεραλεκάησλκε αιιαγή 
απηψλ φπνπ ρξεηάδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο 
εηαηξίαο. 
 
2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία γηα ηελ ηηκνιφγεζε φισλ ησλ 
αληαιιαθηηθψλ πνπζα ρξεηαζηνχλ θαηά ηελ επηζθεπή-ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο 
πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη πξνθνξηθή έγθξηζεέηζη ψζηε λα πξνβεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο 
εξγαζίαο. 
 
3. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα είλαη ζπλεπήο θαη λα νινθιεξψλεη ηελ επηζθεπή-
ζπληήξεζε ησλκεραλεκάησλ ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν δελ ζα πξέπεη λα 
μεπεξλά ηηο δσο εργάζηκεςκέρες γηα ζχλεζεο βιάβεο. 
 
4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνδείμεη ζηελ Τπεξεζία ην ρψξν επηζθεπήο-ζπληήξεζεο 
ησλ κεραλψλζηνλ νπνίν ζα παξαδίδνληαη ηα κεραλήκαηα θαη απφ ηνλ νπνίν ζα 
παξαιακβάλνληαη ηα κεραλήκαηα απφηελ Τπεξεζία. Καηά ηε δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία ηα 
κεραλήκαηα παξακέλνπλ ζηνλ ρψξν επηζθεπήο-ζπληήξεζεο, απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα 
απηά είλαη ν Αλάδνρνο. 
 
5. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί ηα γλήζηα αληαιιαθηηθά θαη φια ηα 
επηκέξνπο πιηθά πνπ ζαρξεηαζηνχλ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ησλ κεραλεκάησλ 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ηνπ θάζε εξγνζηαζίνπ, πνπ ζα θαιχπηνληαη 
απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ελφο (1) έηνπο ηνπιάρηζηνλ. 
 
6.Σα αληαιιαθηηθά ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, κεγάιεο αληνρήο, ζα ελαξκνλίδνληαη ζηηο 
Διιεληθέο θαη Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο, εθφζνλ απαηηείηαη ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη 
ζα είλαη ζπκβαηά κε ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Γήκνο. 
 
7.ε θάζε πεξίπησζε βιάβεο - επηζθεπήο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη ζην Γήκν 
ηερληθν-νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηηο επηζθεπέο θαη ηα αληαιιαθηηθάπξνζθνκίδνληαο: 
 • θαηάινγν ησλ πιηθψλ/αληαιιαθηηθψλ πνπ απαηηνχληαη κε ηελ ηηκή ηνπο θαη ηελ ηειηθή 
ηηκή ηνπο, ππνινγίδνληαο ηελ έθπησζε πνπ έρεη πξνζθέξεη ζην δηαγσληζκφ ηνπ Γήκνπ,   
• αλάιπζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαηνσξψλ γηα ηελ αλαγθαία ζπληήξεζε - επηζθεπή κε 
ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο ρξέσζεο κε βάζε ηελ ηηκή εξγαηνψξαο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ, 
πνπ έρεη πξνζθέξεη ζην δηαγσληζκφ ηνπ Γήκνπ.  
ηε ζπλέρεηα ε ηερληθν-νηθνλνκηθή έθζεζε δηαβηβάδεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ έγθξηζε ηεο 
ππεξεζίαο πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε επηζθεπή. 
 Σν πνζφ ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο είλαη ην 
δηαζέζηκν απφ ην Γήκν γηα ην ζχλνιν ηεο επηζθεπήο - ζπληήξεζεο θαη αληαιιαθηηθψλ 
κεραλεκάησλ πξαζίλνπ θαηά ην έηνο 2019. 
 
 
Σα κεταλήκαηα θαη ηστόλ εργαζίες ποσ ζα προθύυοσλ αλαθέροληαη ζηο παραθάηφ 
ηηκοιόγηοκειέηες. 
 
 
Σηκή Δργαηοώρας, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο – επηζθεπήο ησλ 
παξαπάλσ κεραλεκάησλ , ππεξεζίαο πξαζίλνπ, είλαη: 40 € / Ώρα 
 
Μεηοδόηες ζε θάζε ηκήκα, αλαθερύζζεηαη ασηός ποσ ζα προζθέρεη ηε κεγαιύηερε 
έθπηφζε, ε οποία ζα αλαθέρεηαη ζηολ προϋποιογηζκό ηοσ θάζε ηκήκαηος. 



 

 

Σο ποζοζηό έθπηφζες ποσ ζα θαηαηεζεί από ηοσς δηαγφληδόκελοσς ζε θάζε ηκήκα, 
κεηαθράδεηαη ζε ποζοζηό έθπηφζες ζηο θόζηος ηες ώρας εργαζίας (40,00 € γηα 
όια ηαηκήκαηα) θαη ζηο ίδηο ποζοζηό έθπηφζες επί ηοσ ηηκοθαηαιόγοσ ηφλ 
αληαιιαθηηθώλ. 
 
  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πνπ αθνξνχλ φια 
ηακεραλήκαηα ηεο ππεξεζίαο πξαζίλνπ: 
 
 

1 Υιοοθοπηηθές κεταλές – Φσζεηήρες 

 Αιιαγή ιάκαο ζπγθξάηεζεο ληίδαο απηνθίλεζεο 
Αιιαγή βάζε θαξκππξαηέξ 
Αιιαγή ιαηκνχ θαξκππξαηέξ 
Καζάξηζκα θαξκππξαηέξ 
Αιιαγή νθαινχ καραηξηνχ 
Αιιαγή ληίδαοstop 
Αιιαγή ληίδαο απηνθίλεζεο 
Αιιαγή ληίδαο ζπκπιέθηε 
Αιιαγή θίιηξν αέξνο 
Αιιαγή ζαζί – κνηέξ 
Αιιαγή ρεηξνιαβή απηνπξνψζεζεο 
Αιιαγή κπνπδί 
Αιιαγή ρεηξφκηδαο 
Αιιαγή δηαθνξηθνχ 
Αιιαγή ξνπιεκάλ 
Αιιαγή ληεπφδηηνπ 
Αιιαγή ηηκνληέξαο 
Αιιαγή ειαηεξίνπ ηζνζηάζκηζεο 
Σξφρηζκα καραηξηνχ 
Αιιαγή ιάδη θηλεηήξα 
Ρχζκηζε θαιήο ιεηηνπξγίαο κεραλήο 
Λίπαλζε εξγαιείνπ 
 

2 Θακλοθοπηηθές κεταλές – θόθηες τιοοηάπεηα 

 Αιιαγή ή απφθξαμεο θαξκππξαηέξ 
Καζάξηζκα θίιηξν αέξνο 
Αληηθαηάζηαζε αληιίαο βελδίλεο 
Ρχζκηζε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο 
Λίπαλζε εξγαιείνπ 
Αληηθαηάζηαζε ηξνραιίαο θαη ζρνηληνχ εθθίλεζεο 
Αιιαγή νθαινχ καραηξηνχ 
Αιιαγή ληίδαοstop 
Αιιαγή ληίδαο απηνθίλεζεο 
Αιιαγή ληίδαο ζπκπιέθηε 
Αιιαγή θίιηξν αέξνο 
Αιιαγή ρεηξνιαβή 
Αιιαγή κπνπδί 
Αιιαγή ρεηξφκηδαο 
Αιιαγή ξνπιεκάλ 
Αιιαγή ληεπφδηηνπ 

3 Αισζηοπρίολα 

 ΣΑΚΣΗΚΔ ΔΠΗΚΔΤΔ 
Αιιαγή ζεη θιάληδεο 
Αιιαγή ζπκπιέθηε 
Ρεθηηθηέ θπιίλδξνπ 
Αιιαγή θακπάλαο 
Αιιαγή ιαηκνχ θαξκππξαηέξ 
Αιιαγή ηξφκπαο ιαδηνχ 



 

 

Αιιαγή θάξηεξ κεραλήο 
Αιιαγή θξέλνπ 
Αιιαγή ζρνηλί εθθίλεζεο 
Καζάξηζκα θαξκππξαηέξ 
Αιιαγή θαξκππξαηέξ 
Service αιπζνπξίνλνπ 
Αιιαγή ιάκαο 
Σξφρηζκα αιπζίδαο 
Αιιαγή ρεηξφκηδαο-ρεηξνιαβήο 
Αιιαγή ηξνραιίαο 
Λίπαλζε εξγαιείνπ 
Αληιία ιαδηνχ 
Αληηθαηάζηαζε θακπάλαο, ξνχιεκαλ ζπκπιέθηε αηέξκνλα θαη αιπζίδαο 
Ρχζκηζε ζσζηήο ιεηηνχξγηαο 
Αιιαγήο ληίδαο 
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Φαιίδη κπορληούρας + θρατηοθόπηες 

 Καζάξηζκα θαξκππξαηέξ 
Αιιαγή θαξκππξαηέξ 
Αιιαγή ζρνηλί εθθίλεζεο 
Αιιαγή ζπκπιέθηε 
Αιιαγή ρεηξφκηδαο 
Αιιαγή θίιηξνπ αέξνο 
Λίπαλζε εξγαιείνπ 
Αιιαγή ηξνραιίαο εθθηλήζεσο 
Ρχζκηζε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο 
Αληηθαηάζηαζε αληιίαο ιαδηνχ 
Σξφρηζκα ιάκεο 
Αιιαγή Μπνπδί 
Αιιαγή Λαδηνχ 

6 Υιοοθοπηηθά Σραθηέρ 
 

 Αιιαγή κπαηαξίαο 
Αιιαγή Ηκάληα 
Αιιαγή Κνπδηλέηα – Διαηήξηα – θιάληδεο θηλεηήξα 
Αιιαγή ιάδη θηλεηήξα 
Αιιαγή θίιηξσλ 
Αιιαγή Μαραηξηψλ θνπήο 
Αιιαγή Βάζεσλ Μαραηξηψλ Κνπήο (ηαςηά) 
Καζάξηζκα Μπέθ – Αληιίαο Πεηξειαίνπ – Βελδίλεο 

7 Αρίδες – Σρσβέιες 

 Αιιαγή ή απφθξαμεο θαξκππξαηέξ 
Καζάξηζκα θίιηξν αέξνο 
Αληηθαηάζηαζε αληιίαο βελδίλεο 
Ρχζκηζε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο 
Λίπαλζε εξγαιείνπ 
Αληηθαηάζηαζε ηξνραιίαο θαη ζρνηληνχ εθθίλεζεο 
Αιιαγή ληίδαοstop 
Αιιαγή ληίδαο απηνθίλεζεο 
Αιιαγή ληίδαο ζπκπιέθηε 
Αιιαγή θίιηξν αέξνο 
Αιιαγή ρεηξνιαβή 
Αιιαγή κπνπδί 
Αιιαγή ξνπιεκάλ 
Αιιαγή ληεπφδηηνπ 

8 Αισζοπρίολα Σειεζθοπηθά 

 Αιιαγή ή απφθξαμεο θαξκππξαηέ 
Καζάξηζκα θίιηξν αέξνο 



 

 

Αληηθαηάζηαζε αληιίαο βελδίλεο 
Ρχζκηζε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο 
Λίπαλζε εξγαιείνπ 
Αληηθαηάζηαζε ηξνραιίαο θαη ζρνηληνχ εθθίλεζεο 
Αιιαγή ληίδαοstop 
Αιιαγή ληίδαο απηνθίλεζεο 
Αιιαγή ληίδαο ζπκπιέθηε 
Αιιαγή θίιηξν αέξνο 
Αιιαγή ρεηξνιαβή 
Αιιαγή ξνπιεκάλ 
Αιιαγή ληεπφδηηνπ 
Αιιαγή Λάκαο 

 

 

 

 

 

 

 

Σηκνθαηάινγνο αληαιιαθηηθψλ πνπ πηζαλφλ ζα ρξεηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 

ηεο εξγαζίαο: 

 

 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΑΚΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΗΜΖ  

ΜΟΝΑΓΟ 

Υιοοθοπηηθές κεταλές  

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ  
ΑΝΣΗΚΡΑΓΑΜΗΚΑ ΥΔΗΡΟΛΑΒΖ 
ΠΛΑΗΗΟΤ 
ΑΗ ΚΑΠΑΚΗ 
ΜΟΣΔΡ 
ΝΣΗΕΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΖ 
ΝΣΗΕΑ ΣΟΠ 
ΝΣΗΕΑ ΓΚΑΕΗΟΤ 
ΗΜΑΝΣΑ 
ΒΑΖ ΜΑΥΑΗΡΗΟΤ 
ΠΗΧ ΡΟΓΔ 
ΔΜΠΡΟ ΡΟΓΔ 
ΜΠΟΤΕΗ 
ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ 
ΛΑΓΗΑ 
ΣΡΟΦΑΛΟ 
ΑΞΟΝΑ ΣΡΟΥΧΝ 
ΜΑΥΑΗΡΗ ΚΟΠΖ 
ΒΑΖ ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 
ΛΑΗΜΟ ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 
ΥΔΗΡΟΛΑΒΖ ΑΤΣΟΠΡΟΧΘΖΖ 
ΓΗΑΦΟΡΗΚΟ 
ΡΟΤΛΔΜΑΝ 
ΝΣΔΠΟΕΗΣΟ 
ΣΗΜΟΝΗΔΡΑ 
ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΗΟΣΑΘΜΖΖ 

70,00 
25,00 
 
230,00 
270,00 
30,00 
30,00 
25,00 
10,00 
30,00 
40,00 
25,00 
5,00 
7,00 
10,00 
160,00 
25,00 
50,00 
20,00 
25,00 
25,00 
130,00 
5,00 
50,00 
70,00 
15,00 
 

 Φσζεηήρες   

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ  
ΑΝΣΗΚΡΑΓΑΜΗΚΑ  
ΝΣΗΕΑ ΓΚΑΕΗΟΤ 
ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ 
ΛΑΓΗΑ 

100,00 
10,00 
30,00 
15,00 
10,00 



 

 

ΣΡΟΦΑΛΟ 
ΒΑΖ ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 
ΥΔΗΡΟΜΗΕΑ 
ΡΟΤΛΔΜΑΝ 
ΔΣ ΔΠΗΚΔΤΖ 
ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 
 

80,00 
15,00 
60,00 
65,00 
15,00 
 
 

Θακλοθοπηηθές κεταλές  

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΡΟΤΛΔΜΑΝ  
ΚΑΜΠΑΝΑ 
ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 
ΠΗΣΟΝΗ 
ΚΤΛΗΝΓΡΟΠΗΣΟΝΟ 
ΣΡΟΥΑΛΗΑ ΔΚΚΗΝ. 
ΥΟΗΝΗ ΔΚΚΗΝΖΖ 
ΓΧΝΗΑΚΖ ΚΔΦΑΛΖ 
ΑΞΟΝΑ 
ΔΣ ΜΔΜΒΡΑΝΔ 
ΝΣΗΕΑ ΓΚΑΕΗΟΤ 
ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ 
ΜΠΟΤΕΗ 
ΔΞΑΣΜΗΖ 
ΥΔΗΡΟΜΗΕΑ 
ΚΔΦΑΛΖ 
ΜΔΗΝΔΕΑ 
ΛΑΓΗΑ 
ΝΣΔΠΟΕΗΣΟ 
 

15,00 
35,00 
80,00 
45,00 
170,00 
15,00 
  5,00 
120,00 
50,00 
15,00 
50,00 
10,00 
  5,00 
50,00 
65,00 
35,00 
15,00 
10,00 
60,00 
 
 

θόθηες τιοοηάπεηα   

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΡΟΤΛΔΜΑΝ  
ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 
ΠΗΣΟΝΗ 
ΚΤΛΗΝΓΡΟΠΗΣΟΝΟ 
ΣΡΟΥΑΛΗΑ ΔΚΚΗΝ. 
ΥΟΗΝΗ ΔΚΚΗΝΖΖ 
ΔΣ ΜΔΜΒΡΑΝΔ 
ΝΣΗΕΑ ΓΚΑΕΗΟΤ 
ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ 
ΜΠΟΤΕΗ 
ΔΞΑΣΜΗΖ 
ΥΔΗΡΟΜΗΕΑ 
ΛΑΓΗ 
ΝΣΗΕΑ ΣΟΠ 
ΝΣΗΕΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΖ 
ΝΣΗΕΑ ΤΜΠΛΔΚΣΖ 
ΥΔΗΡΟΛΑΒΖ 
ΝΣΔΠΟΕΗΣΟ 
ΔΣ ΔΠΗΚΔΤΖ 
ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 
 
 

20,00 
80,00 
50,00 
200,00 
15,00 
  5,00 
15,00 
25,00 
15,00 
  5,00 
40,00 
40,00 
10,00 
25,00 
35,00 
30,00 
60,00 
50,00 
15,00 
 
 

Αισζοπρίολα 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΠΗΣΟΝΗ  
ΚΑΜΠΑΝΑ 
ΤΜΠΛΔΚΣΖ 
ΥΔΗΡΟΜΗΕΑ 
ΛΑΜΑ 16΄΄ 
ΛΑΜΑ 18΄΄ 
ΛΑΜΑ 20΄΄ 
ΑΝΣΗΚΡΑΓΑΜΗΚΑ 3ΣΔΜ 
ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ 
ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 
ΣΡΟΥΑΛΗΑ ΔΚΚΗΝ. 
ΜΠΟΤΕΗ 
ΔΣ ΜΔΜΒΡΑΝΔ 
ΣΑΠΑ ΒΔΝΕΗΝΖ 
ΣΑΠΑ ΛΑΓΗΟΤ 
ΑΛΤΗΓΑ ΜΔΓΑΛΖ 
ΑΛΤΗΓΑ ΜΗΚΡΖ 
ΑΛΤΗΓΑ ΣΖΛΔΚΟΠΗΚΟΤ 
ΛΑΓΗΑ 
ΔΣ ΦΛΑΝΣΕΔ 
ΚΤΛΗΝΓΡΟ 
ΛΑΗΜΟΤ ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 
ΦΡΔΝΟ 
ΥΟΗΝΗ ΔΚΚΗΝΖΖ 
ΑΝΣΛΗΑ ΛΑΓΗΟΤ 
ΝΣΗΕΑ 
ΡΟΤΛΔΜΑΝ ΣΡΟΦΑΛΟΤ  
ΔΣ ΔΠΗΚΔΤΖ 

40,00 
40,00 
50,00 
60,00 
50,00 
60,00 
70,00 
30,00 
10,00 
80,00 
15,00 
  5,00 
15,00 
10,00 
10,00 
38,00 
32,00 
30,00 
10,00 
15,00 
120,00 
25,00 
40,00 
5,00 
40,00 
25,00 
20,00 
15,00 



 

 

ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ  

Σειεζθοπηθό 

Κοληαροαισζοπρίολο 

  

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΠΗΣΟΝΗ  
ΚΑΜΠΑΝΑ 
ΤΜΠΛΔΚΣΖ 
ΥΔΗΡΟΜΗΕΑ 
ΛΑΜΑ 
ΑΝΣΗΚΡΑΓΑΜΗΚΑ 
ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ 
ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 
ΣΡΟΥΑΛΗΑ ΔΚΚΗΝ. 
ΜΠΟΤΕΗ 
ΔΣ ΜΔΜΒΡΑΝΔ 
ΣΑΠΑ ΒΔΝΕΗΝΖ 
ΣΑΠΑ ΛΑΓΗΟΤ 
ΑΛΤΗΓΑ ΣΖΛΔΚΟΠΗΚΟΤ 
ΛΑΓΗΑ 
ΥΔΗΡΟΛΑΒΖ 
ΡΟΤΛΔΜΑΝ  
ΝΣΔΠΟΕΗΣΟ 
ΔΣ ΔΠΗΚΔΤΖ 
ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 

30,00 
35,00 
40,00 
60,00 
25,00 
10,00 
12,00 
75,00 
15,00 
  5,00 
15,00 
10,00 
 8,00 
30,00 
10,00 
40,00 
20,00 
50,00 
15,00 
 

Σειεζθοπηθό 

Κοληορουάιηδο 

  

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΛΑΜΔ ΦΑΛΗΓΗΟΤ  
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 
ΤΜΠΛΔΚΣΖ 
ΚΑΜΠΑΝΑ 
ΥΔΗΡΟΜΗΕΑ 
ΣΡΟΥΑΛΗΑ ΔΚΚΗΝ. 
ΥΟΗΝΗ ΔΚΚΗΝΖΖ 
ΔΞΑΣΜΗΖ 
ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 
ΑΝΣΗΚΡΑΓΑΜΗΚΑ 
ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ 
ΜΠΟΤΕΗ 
ΛΑΓΗΑ 
ΔΣ ΔΠΗΚΔΤΖ 
ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 
 

120,00 
65,00 
40,00 
30,00 
60,00 
10,00 
  5,00 
45,00 
80,00 
10,00 
10,00 
  5,00 
10,00 
15,00 

Φαιίδη κπορληούρας 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΛΑΜΔ ΦΑΛΗΓΗΟΤ  
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 
ΤΜΠΛΔΚΣΖ 
ΚΑΜΠΑΝΑ 
ΥΔΗΡΟΜΗΕΑ 
ΣΡΟΥΑΛΗΑ ΔΚΚΗΝ. 
ΥΟΗΝΗ ΔΚΚΗΝΖΖ 
ΔΞΑΣΜΗΖ 
ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 
ΑΝΣΗΚΡΑΓΑΜΗΚΑ 
ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ 
ΜΠΟΤΕΗ 
ΛΑΓΗΑ 
ΔΣ ΔΠΗΚΔΤΖ 
ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 
 

130,00 
60,00 
40,00 
25,00 
50,00 
15,00 
  5,00 
40,00 
70,00 
 8,00 
10,00 
  5,00 
10,00 
15,00 

Αρίδα - Σρσβέια   

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΡΟΤΛΔΜΑΝ  
ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 
ΣΡΟΥΑΛΗΑ ΔΚΚΗΝ. 
ΥΟΗΝΗ ΔΚΚΗΝΖΖ 
ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ 
ΜΠΟΤΕΗ 
ΥΔΗΡΟΛΑΒΖ 
ΝΣΔΠΟΕΗΣΟ 
ΔΣ ΔΠΗΚΔΤΖ 
ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 
 
 

20,00 
80,00 
15,00 
  5,00 
15,00 
  5,00 
50,00 
60,00 
15,00 
 

Υιοοθοπηηθά Σραθηέρ 
 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΦΛΑΝΣΕΔ ΚΗΝΖΣΖΡΑ 
ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ 
ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ 
ΜΠΑΣΑΡΗΑ 
ΗΜΑΝΣΑ ΚΗΝΖΖ 

30,00 

25,00 

10,00 

90,00 

30,00 



 

 

 

 

 Καζηνξηά  19/03/2019 

 

 

Ζ Πξντζηακέλε 

Σκήκαηνο Πξαζίλνπ 

 

 

 

Βάηα Αλαζηαζνπνχινπ  

Γεσπφλνο Π.Δ. 

 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεοΚαζαξηφηεηαο, 

Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ 

 

 

 

Παζράιεο Μάζαο 

Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο Σ.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΝΣΑ ΜΑΥΑΗΡΗΟΤ 
ΚΟΤΕΗΝΔΣΑ ΣΡΟΥΟΤ 
ΔΛΑΣΖΡΗΑ ΣΔΝΣΧΜΑ 
ΜΑΥΑΗΡΗΟΤ 
ΛΑΓΗΑ 
ΜΑΥΑΗΡΗΑ ΚΟΠΖ 
ΒΑΔΗ ΜΑΥΑΗΡΗΧΝ 
ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 
ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΔΚΚΗΝΖΖ 

65,00 

5,00 

 

25,00 

10,00 

50,00 

40,00 

200,00 

40,00 

 

 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   «σντήρηση και επισκεσή λοιπών μητανημάτων   

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ πρασίνοσ και προμήθεια ανταλλακτικών  

ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ τορτοκοπτικών μητανημάτων» 

Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνοσ 

Σμήμα σντήρησης Πρασίνοσ                                  Κ.Α. 35.6264.00, Κ.Α.35.6672.01 

Αριθμ. μελ.: 07/19  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 12.000,00 € 
 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Η ζςνολική δαπάνη ηηρ επιζκεςήρ και ζςνηήπηζηρ ηων μησανημάηων έσει πποϋπολογιζθεί ζε 12.000,00 Ευρώ εκ ηων οποίων ηα 

5.120,00€, είναι για ηην αξία ηων επγαζιών-ανηαλλακηικών και ηα 2.322,59€για Φ.Π.Α. 24% και θα σπημαηοδοηηθεί από πόποςρ ηος Δήμος. 
Πιο ζςγκεκπιμένα από ηον πποϋπολογιζμό ηος έηοςρ 2018 θα βαπύνει ηοςρ ανηίζηοισοςρ κωδικούρ απιθμούρ πιζηώζεων για ηη ζςνηήπηζη 

και επιζκεςή μησανημάηων ππαζίνος Δήμος Καζηοπιάρ: Κ.Α. 35.6264.00, πνζνχ 10.000,0 € θαη Κ.Α. 35.6672.01, πνζνχ 2.000,00 €. 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 

α/α ΣΜΖΜΑ 

ΔΡΓΑΗΑ 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ 
ΠΡΟΫ/ΜΟΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 24 % 

ΠΡΟΫ/ΜΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

ΧΡΔ ΣΗΜΖ/ΧΡΑ 
ΤΝΟΛΟ 

ΔΡΓΑΗΑ 

1 ΣΜΖΜΑ 1: Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε 

κεραλεκάησλ ηχπνπ HUSQVARNA 
49 40,00 1.960,00 1.600,00 3.560,00 854,40 4.414,40 

2 ΣΜΖΜΑ 2: Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε 

κεραλεκάησλ ηχπνπ ALKO 
72 40,00 2.880,00 2.609,67 5.489,67 1.317,53 6.807,20 

3 ΣΜΖΜΑ 3: Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε 

κεραλεκάησλ ηχπνπ STIHL 
7 40,00 280,00 347,74 627,74 150,66 778,40 

ΤΝΟΛΟ:   5.120,00 4.557,41 9.677,41 2.322,59 12.000,00 

 
Τα ποζά για επγαζία και ανηαλλακηικά ανά ημήμα είναι ενδεικηικά και μποπούν να ηποποποιηθούν ανάλογα με ηιρ ανάγκερ ηηρ Υπηπεζίαρ.  

 

 

 Καζηνξηά  19/03/2019 

 

 

Ζ Πξντζηακέλε 

Σκήκαηνο Πξαζίλνπ 

 

 

 

Βάηα Αλαζηαζνπνχινπ  

Γεσπφλνο Π.Δ. 

 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεοΚαζαξηφηεηαο, 

Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ 

 

 

 

Παζράιεο Μάζαο 

Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο Σ.Δ. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ «σντήρηση και επισκεσή λοιπών μητανημάτων   

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ πρασίνοσ και προμήθεια ανταλλακτικών  

ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ    τορτοκοπτικών μητανημάτων» 

Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνοσ 

Σμήμα σντήρησης Πρασίνοσ                                  Κ.Α. 35.6264.00, Κ.Α.35.6672.01 

Αριθμ. μελ.: 07/19                                                      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 12.000,00 € 
 

 

 

 

 

 

                                              ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο : Αντικείμενο τθσ προμικειασ 
 
Η ςυγγραφι αυτι αφορά τθν προμικεια ανταλλακτικϊν για τθν ςυντιρθςθ και 
επιςκευι μθχανθμάτων-εργαλείων τθσ υπθρεςίασ ανάπλαςθσ και ςυντιρθςθσ πραςίνου του 
Διμου Καςτοριάσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο : Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
 
φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο : υμβατικά ςτοιχεία 
 
υμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 
α) Σεχνικι Ζκκεςθ 
β) Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ-Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. 

γ) Η οικονομικι προςφορά αναδόχου. 

δ) Η υγγραφι των Τποχρεϊςεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 
 
Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο θαηφπηλ έξεπλαο αγνξάο θαη δηαβνχιεπζεο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 
4412/2016. 
Οη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα έλα ή 
πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο. 
Οη πξνζθνξέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζα ζπλνδεχνληαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε φπνπ ζα 
δειψλνπλ φηη, είλαη ζε ζέζε λα πξνκεζεχνπλ ην Γήκν κε ηα επίζεκα αληαιιαθηηθά ηνπ 
ηκήκαηνο ησλ κεραλεκάησλ (π.ρ. επίζεκα αληαιιαθηηθά HUSQVARNA)  γηα ην νπνίν 

θαηαζέηνπλ πξνζθνξά, γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Δπίζεο ζα 
πξέπεη λα δειψλνπλ ην ρξφλν ηεο εγγχεζεο γηα ηα αληαιιαθηηθά θαη ηελ εξγαζία. 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : φμβαςθ 
 
Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ, μετά τθν κατά νόμο ζγκριςθ του αποτελζςματοσ αυτισ, 

υποχρεοφται να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πζντε (5)θμερϊν 
οφτε μεγαλφτερο των δζκα (10) θμερϊν για να υπογράψει τθ ςφμβαςθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : Χρόνοσ εγγφθςθσ 



 

 

 
Ο χρόνοσ εγγφθςθσ μετά τθν πάροδο του οποίου ενεργείται θ παραλαβι,μετροφμενοσ από 
τθν θμερομθνία τθσ προςωρινισ παραλαβισ κα κακοριςτεί με τθν προςφορά των 
διαγωνιηομζνων, μθ δυνάμενοσ όμωσ να είναι μικρότεροσ του ζτουσ (1) ζτουσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : Ποινικζσ ριτρεσ- Ζκπτωςθ του αναδόχου 
 
Εφόςον υπάρξει αδικαιολόγθτοσ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ 
προμικειασ, μπορεί να επιβλθκοφν ςε βάροσ του αναδόχου ποινικζσ ριτρεσ φψουσ μζχρι και 
5 % ανάλογα με το χρόνο κακυςτζρθςθσ ι και να κθρυχκεί ο ανάδοχοσ ζκπτωτοσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : Πλθμμελισ καταςκευι – Μθ ςυμμόρφωςθ Αναδόχου ςτισ ςυμβατικζσ 
υποχρεϊςεισ του. 

 

1. ε περίπτωςθ βλάβθσ, ελαττωματικισ λειτουργίασ ι φκοράσ των υλικϊν, κατά τθ διάρκεια 
τθσ εγγφθςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αποκατάςταςι του,επιβαρυνόμενοσ με 
κάκε ςχετικό ζξοδο, εφόςον δεν οφείλεται αποδεδειγμζνα ςε κακι χριςθ ι ςυντιρθςθ, 

ςφμφωνα και με τα αναφερόμενα ςτθν πιο κάτω παρ. 3του ιδίου αυτοφ άρκρου. 
 
2. ε περίπτωςθ εμφάνιςθσ κατά το προθγοφμενο διάςτθμα, λειτουργικοφ ι 
καταςκευαςτικοφ ελαττϊματοσ ςτα υλικά, που ζχει ςαν ςυνζπεια τθν ακινθτοποίθςι τουσ ι 
ζςτω μείωςθ τθσ απόδοςισ του ςτθν εργαςία (ωσ προσ τισ ςυμβατικζσ αποδόςεισ), ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει με τρόπο οριςτικό το ελάττωμα, εντόσ τακτοφ 
χρονικοφ διαςτιματοσ, όπωσ αυτό κάκε φορά κα του ορίηεται από τθν Τπθρεςία Ανάπλαςθσ 
&υντιρθςθσ Πραςίνου του Διμου, και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μζγιςτο όριο 
των εξιντα (60)θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι του. 

τθ περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ εντόσ του τικζμενου χρονικοφδιαςτιματοσ δεν 
αποκαταςτιςει οριςτικά το ελάττωμα λειτουργικότθτασ (ι επανεμφανίηεται κατά τθν 
λειτουργία του μετά τθν αποκατάςταςθ) ο Διμοσ αφοφ εκτιμιςει τισ κατά περίπτωςθ 
αντικειμενικζσ δυςχζρειεσ, κατά τθν κρίςθ του μπορεί: 
 
Α) Να απαιτιςει τθν παράταςθ τθσ εγγφθςθσ, ςε ότι αφορά το τμιμα που αποκαταςτάκθκε, 

για όςο διάςτθμα χρειαςτεί για να αποδειχκεί θ οριςτικι αποκατάςταςθ του ελαττϊματοσ, 

με μζγιςτο όριο τα 2 ζτθ, από τθν θμζρα τθσ επιςκευισ του. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
παράςχει τθν πιο πάνω παράταςθ τθσ εγγφθςθσ. 
 
Β) Να κθρφξει και ζκπτωτο τθσ προμικειασ τον ανάδοχο, ςτθνπερίπτωςθ που το ελάττωμα (ι 
τα ελαττϊματα ) αποδειχκοφν μθ αποκαταςτάςιμα. 
 
3. Σα των παραγράφων (Α) και (Β) δεν κα ζχουν καμία ιςχφ εφόςον ο ανάδοχοσ αποδείξει 
ότι θ βλάβθ ι το ελάττωμα του υλικοφ προιλκε από κακό χειριςμό ι ελλιπι ςυντιρθςθ εκ 
μζρουσ του προςωπικοφ του Διμου. ε περίπτωςθ διαφωνίασ και μζχρι τθν άρςθ κατά τθσ 
διαδικαςίασ του νόμου, ο ανάδοχοσ οφείλει να προχωριςει άμεςα ςτθν αποκατάςταςθ του 
προβλιματοσ, αφοφ κοινοποιιςει εγγράφωσ ςτο Διμο το ποςό που ενδεχόμενα προτίκεται 
να διεκδικιςει. ε διαφορετικι περίπτωςθ και χωρίσ άλλθ διαδικαςία, ο Διμοσ δφναται να 
προβεί ςτθν αποκατάςταςθ, κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςε βάροσ και για λογαριαςμό του 
αναδόχου επιφυλαςςόμενοσ και για τισ υπόλοιπεσ απαιτιςεισ και κυρϊςεισ ςε βάροσ του. 
 
4. ε περίπτωςθ που κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ παροπλιςκεί ικωλφεται επιςκευι ι 
ςυντιρθςθ από ζλλειψθ ανταλλακτικοφ εξαρτιματοσ και ο ανάδοχοσ δεν το προμθκεφςει 
άμεςα ι εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ που κα ορίηεται από τθν ζγγραφθ παραγγελία του 
Διμου και με μζγιςτο όριο 20 θμερϊν από αυτιν,τότε κατά τθν κρίςθ του Διμου δφναται να 



 

 

ςυντρζξουν και οι αναφερόμενεσ ςτθν παράγραφο 2Α του παρόντοσ άρκρου επιπτϊςεισ ςε 
βάροσ του αναδόχου. 
 
5. ε περίπτωςθ άρνθςθσ ι κακυςτζρθςθσ του αναδόχου για εκπλιρωςθ ςυμβατικϊν του 
υποχρεϊςεων μζχρι και τθν οριςτικι παραλαβι, ο Διμοσ μπορεί να προβεί ςε παραπζρα 
ενζργειεσ για τθν διαςφάλιςθ των ςφννομων ςυμφερόντων του. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ΟΔιαδικαςία επιςκευισ 
 
Σε θάζε πεξίπηωζε βιάβεο - επηζθεπήο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη ζην Δήκν ηερληθν-

νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηηο επηζθεπέο θαη ηα αληαιιαθηηθά πξνζθνκίδνληαο: 

 • θαηάινγν ηωλ πιηθώλ/αληαιιαθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη κε ηελ ηηκή ηνπο θαη ηελ ηειηθή ηηκή 

ηνπο, ππνινγίδνληαο ηελ έθπηωζε πνπ έρεη πξνζθέξεη ζην δηαγωληζκό ηνπ Δήκνπ,   

• αλάιπζε ηωλ απαηηνύκελωλ εξγαηνωξώλ γηα ηελ αλαγθαία ζπληήξεζε - επηζθεπή κε 

ππνινγηζκό ηεο ζπλνιηθήο ρξέωζεο κε βάζε ηελ ηηκή εξγαηνώξαο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ, πνπ 

έρεη πξνζθέξεη ζην δηαγωληζκό ηνπ Δήκνπ.  

Σηε ζπλέρεηα ε ηερληθν-νηθνλνκηθή έθζεζε δηαβηβάδεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ έγθξηζε ηεο 

ππεξεζίαο πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε επηζθεπή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο (Σιμζσ τιμολογίου) 

 

Οι τιμζσ τιμολογίου αφοροφν τισ κατά μονάδα τιμζσ προμικειασ για τθν τζλεια και ςφμφωνα 
με τουσ κανόνεσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ όπωσ περιγράφονται ςτα οικεία άρκρα. ε 
κάκε τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ προςκόμιςθ, οι νόμιμεσ κρατιςεισ και όλθ θ 
απαιτοφμενθ εργαςία για τθν παράδοςι τουσ  
 

ΑΡΘΡΟ11Ο : Παραλαβι – Σρόποσ Πλθρωμισ. 

 

Η πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον προμθκευτι κα γίνει μετά το τζλοσ τθσ καλισ και 
εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, με τθν προςκόμιςθ του τιμολογίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο : Όροι και διαδικαςία παραλαβισ προμικειασ. 

 

Η αρμόδια επιτροπι παραλαβισ δικαιοφται να ηθτιςει και ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
αποδεχκεί με δαπάνεσ του οποιαδιποτε κατά τθν κρίςθ τθσ εφλογθ δοκιμι απαιτθκεί για τθν 
τεκμθρίωςθ τθσ επαλικευςθσ των αποδόςεων και τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ προςφοράσ 
του αναδόχου. 
Για τον πιο πάνω ςκοπό, ο ανάδοχοσ ςτθν οικονομικι του προςφορά κα πρζπει να ζχει 
ςυμπεριλάβει ςτθν επί μζρουσ αξία ζκαςτου είδουσ του αντικειμζνου τθσ προμικειασ, 

κατ’ελάχιςτο, τισ δαπάνεσ που κα απαιτθκοφν, για τθν εκτζλεςθ δοκιμϊν υπό 
ςυνκικεσπραγματικισ λειτουργίασ του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ, για χρονικό διάςτθμα 
τουλάχιςτον πζντε εργάςιμων θμερϊν ςτουσ χϊρουσ που κα ορίςει ο Διμοσ με βάςθ τθν 
παροφςα μελζτθ και ενδεχόμενεσ ειδικότερεσ προδιαγραφζσ τθσ προςφοράσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο : Σόποσ – Χρόνοσ παράδοςθσ. 

 

1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ του αντικειμζνου τθσ προμικειασ (μαηί με 
τα λοιπά ςυνοδευτικά είδθ) ελεφκερα, ςτο χϊρο που κα υποδείξει ο Διμοσ κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ προμικειασ, πωσ 
πιο πάνω ορίηεται, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν το πολφ, από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ. Θα εκτιμθκεί ιδιαίτερα ο χρόνοσ παράδοςθσ, ο οποίοσ πρζπει να αναφζρεται 
ρθτά ςτισ οικονομικζσ προςφορζσ. 



 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο : Πλθροφορίεσ και λοιπά ςτοιχεία προςφορϊν. 

 

Οι διαγωνιηόμενοι κα είναι απολφτωσ υπεφκυνοι για τισ πλθροφορίεσ και λοιπά ςτοιχεία 
(οικονομικά, τεχνικά, αποδόςεων εξοπλιςμοφ, κλπ) των προςφορϊν τουσ. Σα ςτοιχεία αυτά 
κα είναι απολφτωσ δεςμευτικά γι’ αυτοφσ, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κατά τθν 
διαδικαςία τθσ προςωρινισ και οριςτικισ παραλαβισ του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. 
 

 Καζηνξηά  19/03/2019 
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