
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΠΟΤΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 56.910,57 €
Φ.Π.Α. 23% : 13.089,43 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 70.000,00 €

Κ.Α.: 02.10.6671.003, 02.15.6671.003, 02.20.6671.003, 02.25.6671.003, 
02.50.6671.003, 02.20.6672.001, 02.25.6672.002



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ  ΔΕΛΤΑ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΘΕΜΑ: « Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων
                και μηχανημάτων έργου του Δήμου Δέλτα»
                           
Ενδ. Προϋπολογισμός: 70.000€ (με το ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται  προκειμένου ο Δήμος Δέλτα να προβεί  στην 
προμήθεια  ανταλλακτικών  για  την  συντήρηση  και  επισκευή  των  οχημάτων  και  μηχανημάτων 
έργου και συγκεκριμένα για τον εφοδιασμό της αποθήκης με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά τα 
οποία προορίζονται για να τοποθετηθούν επί των οχημάτων στα πλαίσια των δυνατοτήτων που 
διαθέτει το συνεργείο του Δήμου υπό την επιμέλεια του αρμόδιου Τεχνίτη Οχημάτων. Δηλαδή, 
αφορά όλα εκείνα  τα  ανταλλακτικά  που  θα τοποθετηθούν  στα  οχήματα  του  Δήμου από τον 
Τεχνίτη Οχημάτων στο Αμαξοστάσιο με αυτεπιστασία.

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 56.910,57€ συν το Φ.Π.Α. 
13.089,43  €,  δηλαδή  συνολικά  στο  ποσό  των  70.000,00€  η  οποία  προβλέπεται  να 
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Η προμήθεια θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 
2011:

Σίνδος, 13/10/2011

Κ.Α. Περιγραφή Ποσό (€)
02.10.6671.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΑΥΤ/ΤΩΝ
1.000,00

02.15.6671.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
(ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΑΥΤ/ΤΩΝ

1.000,00

02.20.6671.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
(ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΑΥΤ/ΤΩΝ

1.000,00

02.20.6672.001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 62.000,00
02.25.6671.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΑΥΤ/ΤΩΝ
1.000,00

02.25.6672.002 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2.000,00
02.50.6671.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΑΥΤ/ΤΩΝ
2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 70.000,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
    O αναπλ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμ. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΡΑΝΤΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
    O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΤΕ & ΠΕ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ  ΔΕΛΤΑ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 
ΘΕΜΑ: « Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων
                και μηχανημάτων έργου του Δήμου Δέλτα»
                           

Ενδ. Προϋπολογισμός: 70.000€ (με το ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η προμήθεια των ανταλλακτικών κρίνεται   απαραίτητη για  την εύρυθμη λειτουργία του 

στόλου των οχημάτων και Μ.Ε. του Δήμου μας, των υπηρεσιών της Καθαριότητας, των Έργων,  
του Πρασίνου  κτλ. 

Ο Δήμος μας έχει στην κατοχή του, μεταξύ άλλων, ογδόντα πέντε (85) συνολικά οχήματα - 
μηχανήματα  στα  οποία  συμπεριλαμβάνονται  απορριματοφόρα,  φορτηγά,  ημιφορτηγά, 
λεωφορεία, καλαθοφόρα, μηχανήματα έργων, επιβατικά, κλπ.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΗΜ/ΝΙΑ 
1ης 

ΑΔΕΙΑΣ Ή 
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ

1 B.M.W. 5 SERIES ΚΗΙ4750 23/04/03 14
2 HYUNDAI MOTOR ΚΗΙ4717 23/04/03 11
3 HYUNDAI MOTOR ΚΗΙ4715 14/04/03 11
4 FORD TOURNEO KHI 7814 09/01/07 13
5 SKODA FABIA ΚΗΗ1941  26/05/09 8
6 VOLKSWAGEN PASSAT ΚΗΟ8166 13/08/93 12
7 VOLKSWAGEN PASSAT ΚΗΟ8413 29/08/95 11
8 Φορτηγό VOLKSWAGEN ΚΗΙ4460 03/06/05 17
9 Λεωφορείο IVECO KHI7227 04/01/06 18
10 Λεωφορείο IVECO ΚΗΙ7228 04/01/06 35
11 Λεωφορείο OPEL MOVANO KHH1908 16/12/08 17
12 SKODA FABIA ΚΗΗ1942  26/05/09 8
13 Επιβατικό MERCEDES ΚΗΟ8400 14/07/95 14
14 Φορτηγό ΗΙΝΟ KHI3784 09/03/82 80
15 Απορριματοφόρο MERCEDES ΚΗΙ3783 21/02/83 34
16 Απορριμματοφόρο VOLVO (πρέσσα) ΚΗΙ7184 15/04/94 40
17 Απορριμματοφόρο VOLVO (πρέσσα) ΚΗΟ8293 14/04/94 40
18 Απορριματοφόρο MERCEDES (Άσπρη πρέσσα) ΚΗΙ7789 28/11/03 88
19 Ελκυστήρας IVECO (τρακτορας + επικαθημενο) ΚΗΟ8936 15/10/01 83
20 Ελκυστήρας IVECO (τρακτορας + επικαθημενο) ΚΗΟ8935 15/10/01 83
21 Απορριματοφόρο MERCEDES (Άσπρη πρέσσα) ΚΗΙ3772 26/03/02 57
22 Απορριματοφόρο MERCEDES ΚΗΟ8824 11/10/00 88
23 Ανατρεπόμενο MERCEDES ΚΗΟ8515 17/02/97 36
24 Κλούβα MITSUBISHI KHO8164 23/07/93 11
25 Απορριματοφόρο MERCEDES ΚΗΙ7199 30/01/92 52
26 Φορτηγό MERCEDES ΚΗΟ7860 28/07/87 57
27 Απορριματοφόρο  MERCEDES KHI7171 22/09/05 90
28 Πρέσσα VOLVO ΚΗΙ4457 30/11/94 33
29 Φορτηγό MERCEDES KHI7151 08/06/05 36
30 Σάρωθρο SICAS ΜΕ54082ΙΧ 07/05/96 115
31 Σάρωθρο ELGIN-CROSSWIND ΜΕ76481ΙΧ 20/11/03 170
32 Σάρωθρο ELGIN-CROSSWIND ΜΕ76480ΙΧ 20/11/03 170
33 Σάρωθρο SCHURLING ΜΕ72570 14/04/03 54
34 Ισοπεδωτής FRISCH ΜΕ49214 14/09/98 152



35 Καλαθοφόρο MAN ME96432 05/04/07 150
36 Καλαθοφόρο ISOLI ΜΕ76482ΙΧ 20/11/03 103
37 Τράκτορας RENO από ΟΤΑ KHO 8791 11/09/98 67
38 Πλυντήριο κάδων MERCEDES ME98828 07/11/07 231
39 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ BELARUS 240 με κινητήρα AAAHM3120980000114  92
40 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ BELARUS 240 με κινητήρα AAAHM3120980000115  92
41 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ BELARUS 240 με κινητήρα AAAHM3120980000116  92
42 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ HATZ 3L41C με κινητήρα VFKTF34CIY3NL1117  50
43 Απορριματοφόρο MERCEDES ΚΗΗ2059 05/09/03 68
44 φορτηγό FORD ΚΗΗ2060 06/04/05 13
45 Φορτηγό MERCEDES ΚΗΗ2061 10/07/85 96
46 Απορριματοφόρο MERCEDES ΚΗΗ1925 30/09/02 72
47 Απορριματοφόρο MERCEDES ΚΗΗ1926 30/09/02 72
48 Φορτηγό FIAT ΚΗΗ2058 31/08/10 9
49 Φορτηγό FORD ΚΗΗ2005 17/12/09 17
50 Φορτηγό FORD ΚΗΗ2006 17/12/09 17
51 Επιβατικο MERCEDES ΚΗΟ8468 03/05/96 18
52 Φορτηγό FIAT ΚΗΟ7910 14/05/90 8
53 Απορριματοφόρο MERCEDES KHO7885 28/01/93 57
54 Απορριματοφόρο MERCEDES ΚΗΟ7911 19/05/87 52
55 Απορριματοφόρο MERCEDES ΚΗΟ8560 11/11/97 57
56 Σάρωθρο DAIMLEL-BENZ ΜΕ85378 25/05/05 130
57 φορτηγό MITSUBISHI (κλούβα) ΚΗΟ8563 1996 17
58 Απορριματοφόρο IVECO ΚΗΗ2019 30/03/10 35
59 Σάρωθρο KARCHER ANEY  2009 5
60 Επιβατικο VOLKSWAGEN ΚΗΟ8577 08/05/98 14
61 Φορτηγο MITSUBISHI KHO8329 10/06/94 11
62 Σαρωθρο DULEVO 850 mini ANEY 2009 10
63 απορριμματοφόρο IVECO KHH2082 07/04/11 35
64 απορριμματοφορο ΚΗΟ8270 21/02/94 57
65 Ελκυστήρας IVECO (τρακτορας + επικαθημενο) ΚΗΗ1987 12/10/09 77
66 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ HATZ 3L41C με κινητήρα VFNSYY3AX8RXX-0264 12/10/09 50
67 Καραβάν MITSUBISHI KHO8502 28/01/97 11
68 Εκσκαφέας - φορτωτής FOREDIL ΜΕ76532ΙΧ 11/12/03 113
69 Εκσκαφέας - φορτωτής J.C.B. ΜΕ76533ΙΧ 11/12/03 63
70 Εκσκαφέας - φορτωτής J.C.B. ΜΕ83395ΙΧ 14/02/05 92
71 Διαστρωτήρας Ασφαλτομίγματος ANTONELLI ΜΕ72564 09/04/03 60
72 ΟδοστρωτήραςRULLO SICOM ΜΕ72563 09/04/03 50
73 Φορτωτής BOBCAT ME 83452 28/03/05 43
74 Εκσκαφέας - φορτωτής KOMATSU ME58779 22/03/00 90
75 SKODA FABIA ΚΗΗ1943  26/05/09 8
76 Γεωργικός ελκυστήρας CLAAS CELTIS 456 ΑΜ64730 07/05/04 101
77 Φορτηγό VOLKSWAGEN ΚΗΙ7152 08/06/05 17
78 Ημιφορτηγό NISSAN ΚΗΟ8344 27/07/91 14
79 NISSAN PICKUP ΚΗΟ8266 02/12/93 14
80 FIAT DUCATO ΚΗΙ3800 04/07/02 14
81 Εκσκαφέας - φορτωτής J.C.B. ΜΕ54083ΙΧ 07/05/96 90
82 Μοτοσυκλέτα PIAGGIO ΝΑΧ278 13/12/91 2
83 DAIHATSU TERIOS KHO8823 04/10/00 9
84 SUZUKI SX-4 KHH2080 28/03/11 11
85 CITROEN C3 KHH2081 31/03/11 10

Όλα  τα  παραπάνω  οχήματα  –  μηχανήματα  είναι  διαφόρων  εργοστασίων  κατασκευής, 
χρειάζονται για την συντήρηση και επισκευή τους το αντίστοιχο και ανάλογο για κάθε περίπτωση 
ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος–μηχανήματος. 

Τα  προς  προμήθεια  ανταλλακτικά  παρουσιάζονται  στον  παρακάτω  πίνακα,  ανά 
κατηγορία,  σε  συνάρτηση  με  το  μοντέλο  και  αριθμό  πλαισίου  του  οχήματος  για  το  οποίο 



προορίζονται.  Σε  κάθε  περίπτωση,  προκειμένου  αντιμετωπισθούν  θέματα  συμβατότητας 
ανταλλακτικών  με  συγκεκριμένα  μοντέλα  οχημάτων,  των  οποίων  τυχόν  ιδιαίτερα  τεχνικά 
χαρακτηριστικά δεν είναι δυνατό να περιγραφούν στην παρούσα μελέτη, ο ανάδοχος με δική του  
ευθύνη οφείλει να επισκεφθεί το αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα που εδρεύει στη Ν. Μαγνησία για 
να διαπιστώσει αυτοπροσώπως την καταλληλότητα αυτών.

Α΄.  Ανταλλακτικά σαρώθρων

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

1
Αντλία λαδιού πίσω 

κινητήρα 
σαρώθρου

SICAS 4000/4ΤΡ 419 Πίσω: 300-797241

2

Βάση μπράτσου 
σαρώθρου 
συρματινης 
σκουπας

SICAS 4000/4ΤΡ 419

Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

3

Μπράτσο 
σαρώθρου 
συρματινης 
σκουπας

SICAS 4000/4ΤΡ 419

Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

4 Ρουλεμάν βάσης 
αναβατορίου

SICAS 4000/4ΤΡ 419

Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

5

Δαχτυλίδια 
μπρούτζινα 

αρθρωσεων δεξια-
αριστερης 

συρματινης 
σκουπας

SICAS 4000/4ΤΡ 419
Εμπρός: 200-

786148

Πίσω: 300-797241

6
Βάση μοτέρ δεξιας 

συρματινης 
σκουπας

SICAS 4000/4ΤΡ 419
Εμπρός: 200-

786148

Πίσω: 300-797241

7 Πείροι μπράτσου 
σαρώθρου

SICAS 4000/4ΤΡ 419

Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

8
Δαχτυλίδια 

σιδερένια βάσεως 
πίσω σκούπας

SICAS 4000/4ΤΡ 419

Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

9

Μπράτσο 
ανυψώσεως πίσω 

σκούπας 
σαρώθρου με 

δαχτυλίδια

SICAS 4000/4ΤΡ 419

Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

10
Ράουλα ανύψωσης 

πίσω σκούπας 
σαρώθρου

SICAS 4000/4ΤΡ 419
Εμπρός: 200-

786148

Πίσω: 300-797241

11
Σκούπα με ψήκτρες 
συρμάτινη κομπλέ 

σαρώθρου
SICAS 4000/4ΤΡ 419

Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

12
Δαχτυλίδια 

απόξεσης πλαστικά 
162/500 σαρώθρου

SICAS 4000/4ΤΡ 419
Εμπρός: 200-

786148

Πίσω: 300-797241



13
Ατσαλόσυρμα 

απόξεσης 
σαρώθρου

SICAS 4000/4ΤΡ 419

Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

14
Καδένες 

αναβατορίου 
σαρώθρου

SICAS 4000/4ΤΡ 419

Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

15
Γρανάζια 

αναβατορίου 
σαρώθρου

SICAS 4000/4ΤΡ 419

Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

16

Ρουλεμάν δεξιας-
αριστερής 

συρμάτινης 
σκούπας 

σαρώθρου

SICAS 4000/4ΤΡ 419

Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

17

Κουζινέτα με 
ρουλεμάν για 

άξονα καδένας 
σαρώθρου

SICAS 4000/4ΤΡ 419

Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

18

Κουζινέτα με 
ρουλεμάν πίσω 

σκούπας 
σαρώθρου

SICAS 4000/4ΤΡ 419

Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

19

Λαμαρίνα για 
πάτωμα 

αναβατορίου 5mm 
HS 1.30mX0.70m

SICAS 4000/4ΤΡ 419

Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

20

Σιδερένιες 
γλύστρες δεξιά-

αριστερά 
αναβατορίου 
σαρώθρου

SICAS 4000/4ΤΡ 419

Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

21
Άξονας 

αναβατορίου 
σαρώθρου

SICAS 4000/4ΤΡ 419
Εμπρός: 200-

786148

Πίσω: 300-797241

22
Δαχτυλίδια 

απόξεσης πλαστικά 
295/950 σαρώθρου

SICAS 4000/4ΤΡ 419

Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

23
Τεταρτημόρια 
συρμάτινα 640 

σαρώθρου

ELGIN-
CROSSWIND

Όχημα: 
7000 
cargo

Όχημα: H70PVA03973 Όχημα: VX100597

Μηχάνημα: 
series G Μηχάνημα: G2045D Μηχάνημα: 361027

24
Βάσεις 

αναβατορίου 
σαρώθρου

SICAS 4000/4ΤΡ 419
Εμπρός: 200-

786148

Πίσω: 300-797241

25 Μπεκ μπροστά 
σωλήνα 

SICAS 4000/4ΤΡ 419 Εμπρός: 200-
786148



Πίσω: 300-797241

26

Μειωτήρας 
καδένας 

αναβατορίου 
σαρώθρου

SICAS 4000/4ΤΡ 419

Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

27

Λάστιχο αφρώδες 
στεγανοποίησης 

αναβατορίου 
σαρώθρου

SICAS 4000/4ΤΡ 419

Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

28

Λάμα στήριξης 
μαχαιριών 

αναβατορίου 
σαρώθρου

SICAS 4000/4ΤΡ 419

Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

29

Βίδα άλλεν κάτω 
δίσκου 

αναβατορίου 
σαρώθρου

SICAS 4000/4ΤΡ 419

Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

30

Μαχαίρι κάτω 
δίσκου 

αναβατορίου 
σαρώθρου

SICAS 4000/4ΤΡ 419

Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

31 Χτένια σαρώθρου SICAS 4000/4ΤΡ 419 Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

32
Μισόδοντα καδένας 

αναβατορίου 
σαρώθρου

SICAS 4000/4ΤΡ 419

Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

33 Αμορτισέρ πόρτας 
κάδου σαρώθρου

SICAS 4000/4ΤΡ 419
Εμπρός: 200-

786148

Πίσω: 300-797241

34

Αμορτισέρ δεξιάς- 
αριστερής 

συρμάτινης 
σκούπας 

σαρώθρου

SICAS 4000/4ΤΡ 419

Εμπρός: 200-
786148

Πίσω: 300-797241

35

Τερματικός 
διακόπτης 
σαρώθρου

ELGIN-
CROSSWIND

Όχημα: 
7000 
cargo

Όχημα: H70PVA03973 Όχημα: VX100597

Μηχάνημα: 
series G

Μηχάνημα: G2045D Μηχάνημα: 361027

36

Βαλβίδα  αέρος 
σαρώθρου

ELGIN-
CROSSWIND

Όχημα: 
7000 
cargo

Όχημα: H70PVA03973 Όχημα: VX100597

Μηχάνημα: 
series G

Μηχάνημα: G2045D Μηχάνημα: 361027

37 Αντλία νερού πίσω SICAS 4000/4ΤΡ 419 Εμπρός:200-



κινητήρα 
(κατάβρεξης) 
σαρώθρου

786148

Πίσω: 300-797241

38
Τεντωτήρας 
καδένας 
αναβατορίου

SICAS
4000/4ΤΡ 419 Εμπρός:200-

786148

Πίσω: 300-797241

39
Βάσεις αριστερής 
βούρτσας 
σαρώθρου

ELGIN-
CROSSWIND

Όχημα: 
7000 
cargo

Όχημα: H70PVA03973 Όχημα: VX100597

Μηχάνημα: 
series G

Μηχάνημα: G2045D Μηχάνημα: 361027

40
Καπάκια αριστερής 
βούρτσας 
σαρώθρου

ELGIN-
CROSSWIND

Όχημα: 
7000 
cargo

Όχημα: H70PVA03973 Όχημα: VX100597

Μηχάνημα: 
series G

Μηχάνημα: G2045D Μηχάνημα: 361027

41

Μηχανισμός 
πιεστικού 
μηχανήματος πίσω 
κινητήρα

SICAS
4000/4ΤΡ 419 Εμπρός:200-

786148

Πίσω: 300-797241

Β΄. Φίλτρα Οχημάτων

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

1. W-1254X Φίλτρο λαδιού ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

2. C-16302 Φίλτρο αέρος ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

3. LAF-5516 Φίλτρο αέρος ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

4. MO-G926 Φίλτρο λαδιού ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

5. P-1130 Φίλτρο 
πετρελαίου

ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

6. W-936/4 Φίλτρο λαδιού ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

7. WK-1020X Φίλτρο 
πετρελαίου

ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

8. LFH-4209 Φίλτρο 
υδραυλικού

ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

9. CF-300 Φίλτρο αέρος ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

10. C-15300 Φίλτρο αέρος ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

11. C-331015 Φίλτρο αέρος ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

12. C-25660/1 Φίλτρο αέρος ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

13. W-950/26 Φίλτρο λαδιού ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

14. WK-950/6 Φίλτρο 
πετρελαίου

ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας



15. C-30850/2 Φίλτρο αέρος ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

16. WP-1169 Φίλτρο λαδιού ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

17. WDK-725 Φίλτρο 
πετρελαίου

ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

18. CF-18202 Φίλτρο αέρος ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

19. C-321752 Φίλτρο αέρος ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

20. W-11102/14 Φίλτρο λαδιού ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

21. W-940/25(10) Φίλτρο λαδιού ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

22. CS-1405M Φίλτρο 
πετρελαίου

ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

23. 4033(10) Φίλτρο 
πετρελαίου

ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

24. CU-3869 Φίλτρο 
καμπίνας

ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

25. P-945X Φίλτρο 
πετρελαίου

ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

26. CF-922 Φίλτρο αέρος ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

27. W-950/4 Φίλτρο λαδιού ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

28. LAF-8583 Φίλτρο αέρος ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

29. C-20356 Φίλτρο αέρος ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

30. HU-932/4X Φίλτρο λαδιού ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

31. P-707X Φίλτρο 
πετρελαίου

ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

32. BFU-707 Φίλτρο 
πετρελαίου

ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

33. P-811 Φίλτρο 
πετρελαίου

ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

34. BFU-811 Φίλτρο 
πετρελαίου

ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

35. C-20500 Φίλτρο αέρος ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

36. CF-500 Φίλτρο αέρος ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

37. HU-947/1Z-2 Φίλτρο λαδιού ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

38. C-16190 Φίλτρο αέρος ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

39. C-15300 Φίλτρο αέρος ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας



40. WH-945 Φίλτρο 
υδραυλικού

ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

41. LFF-8060 Φίλτρο 
πετρελαίου

ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

42. CH-1155K Φίλτρο αέρος ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

43. CH-1157 Φίλτρο αέρος ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

44. HU-947/1X Φίλτρο λαδιού ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

45. H-1275X Φίλτρο λαδιού ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

46. RD-3005 Φίλτρο λαδιού ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

47. ZR-902X Φίλτρο λαδιού ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

48. C-23440/1 Φίλτρο αέρος ή αντίστοιχης συγκρίσιμης εμπορικής αξίας και 
ισοδύναμης ποιότητας

Γ΄. Εξαρτήματα Αυτοκινήτων- Διαφόρων Μηχανημάτων

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Βίδες M10x35 ΔΙΑΦΟΡΑ INOX - -

Παξιμάδια 
ασφαλείας M10 ΔΙΑΦΟΡΑ INOX - -

Λάμα μαχαιριού 
ισωπεδωτή FRISCH F155 3420408 FSL413FR

Βίδα λάμας FRISCH F155 3420408 FSL413FR

Παξιμάδι λάμας FRISCH F155 3420408 FSL413FR

Σετ επισκευής 
καρμπυρατερ 
χορτοκοπτικού

CASTELGARDEN Tx122 
Hydro 2T6682673/09 080730YG97033

Οδηγός τροχού 
θρυματιστή 

κλαδιών

BRIGGS & 
STRATTON 6,5hp - -

Τροχός θρυματιστή 
κλαδιών

BRIGGS & 
STRATTON 6,5hp - -

πιστόνι θρυματιστή 
κλαδιών

BRIGGS & 
STRATTON 6,5hp - -

Ελατήριο 
θρυματιστή 

κλαδιών

BRIGGS & 
STRATTON 6,5hp - -

Φλάντζα πιστονιού 
θρυματιστή 

κλαδιών

BRIGGS & 
STRATTON 6,5hp - -

Εκκινητής 
απορριμματοφόρου

VOLVO FL7 YV2F2CLAXNA374374 TD71FQ92953209

Δείκτης  λαδιού 
κινητήρα 
απορριμματοφόρου

VOLVO FL7 YV2F2CLAXNA374374 TD71FQ92953209



Ρυθμιστής  πίεσης 
αέρα 
απορριμματοφόρου

IVECO-MAGIRUS 0781 WJMSTSS00C055587 FIAT821042L

Δίσκος κοπής με 3 
μαχαίρια  για 
χορτοκοπτικό 
πλάτης

HUSQVARNA 345R SH262 -

Καθρέπτης 
αριστερός-δεξιός

IVECO-MAGIRUS 0781 WJMSTSS00C055587 FIAT821042L

Καθρέπτες 
απορριμματοφόρου 
δεξιά-αριστερά

MERCEDES 0704 WDB6574471K007850 OM.44210/1

Καπάκι φτερωτής 
γεωργικού 
ελκυστήρα

CLAAS
Celtis 456 3640989 JOHN DEERE

4045TRT72

#CD4045T850206#
Σίνδος, 13/10/2011

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
    O αναπλ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμ. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΡΑΝΤΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
    O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΤΕ & ΠΕ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ  ΔΕΛΤΑ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΘΕΜΑ: « Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων
                και μηχανημάτων έργου του Δήμου Δέλτα»
                           

Ενδ. Προϋπολογισμός: 70.000€ (με το ΦΠΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α΄.  Ανταλλακτικά σαρώθρων

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΑΡΚΑ ΠΟΣΟΤ.
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
ΣΥΝΟΛΟ (€)

1
Αντλία λαδιού πίσω 
κινητήρα σαρώθρου SICAS 3 1400,00 4200,00

2
Βάση μπράτσου 

σαρώθρου συρματινης 
σκουπας

SICAS 20 400,00
8000,00

3 Μπράτσο σαρώθρου 
συρματινης σκουπας

SICAS 8 250,00 2000,00

4 Ρουλεμάν βάσης 
αναβατορίου

SICAS 6 50,00 300,00

5

Δαχτυλίδια μπρούτζινα 
αρθρωσεων δεξια-

αριστερης συρματινης 
σκουπας

SICAS 8 80,00

640,00

6 Βάση μοτέρ δεξιας 
συρματινης σκουπας

SICAS 2 400,00 800,00

7 Πείροι μπράτσου 
σαρώθρου

SICAS 8 100,00 800,00

8 Δαχτυλίδια σιδερένια 
βάσεως πίσω σκούπας

SICAS 2 80,00
160,00

9
Μπράτσο ανυψώσεως 

πίσω σκούπας σαρώθρου 
με δαχτυλίδια

SICAS 1 450,00

450,00

10 Ράουλα ανύψωσης πίσω 
σκούπας σαρώθρου

SICAS 6 100,00
600,00

11
Σκούπα με ψήκτρες 
συρμάτινη κομπλέ 

σαρώθρου
SICAS 10 250,00

2500,00

12
Δαχτυλίδια απόξεσης 

πλαστικά 162/500 
σαρώθρου

SICAS 144 10,00
1440,00



13 Ατσαλόσυρμα απόξεσης 
σαρώθρου

SICAS 400 10,00
4000,00

14 Καδένες αναβατορίου 
σαρώθρου

SICAS 2 950,00 1900,00

15 Γρανάζια αναβατορίου 
σαρώθρου

SICAS 6 100,00 600,00

16
Ρουλεμάν δεξιας-

αριστερής συρμάτινης 
σκούπας σαρώθρου

SICAS 2 50,00 100,00

17 Κουζινέτα με ρουλεμάν για 
άξονα καδένας σαρώθρου

SICAS 4 120,00 480,00

18 Κουζινέτα με ρουλεμάν 
πίσω σκούπας σαρώθρου

SICAS 4 150,00 600,00

19
Λαμαρίνα για πάτωμα 
αναβατορίου 5mm HS 

1.30Mx0.70m
SICAS 3 160,00 480,00

20
Σιδερένιες γλύστρες δεξιά-

αριστερά αναβατορίου 
σαρώθρου

SICAS 2 300,00 600,00

21 Άξονας αναβατορίου 
σαρώθρου

SICAS 6 250,00 1500,00

22
Δαχτυλίδια απόξεσης 

πλαστικά 295/950 
σαρώθρου

SICAS 192 15,00 2880,00

23 Τεταρτημόρια συρμάτινα 
640 σαρώθρου

ELGIN-
CROSSWIND 6 250,00 1500,00

24 Βάσεις αναβατορίου 
σαρώθρου

SICAS 10 180,00 1800,00

25
Μπεκ μπροστά σωλήνα 

κατάβρεξης νερού 
σαρώθρου

SICAS 10 5,00 50,00

26 Μειωτήρας καδένας 
αναβατορίου σαρώθρου

SICAS 1 170,77 170,77

27
Λάστιχο αφρώδες 
στεγανοποίησης 

αναβατορίου σαρώθρου
SICAS 1 100,00 100,00



28 Λάμα στήριξης μαχαιριών 
αναβατορίου σαρώθρου

SICAS 6 50,00 300,00

29 Βίδα άλλεν κάτω δίσκου 
αναβατορίου σαρώθρου

SICAS 14 2,00 28,00

30 Μαχαίρι κάτω δίσκου 
αναβατορίου σαρώθρου

SICAS 35 10,00 350,00

31 Χτένια σαρώθρου SICAS 8 70,00 560,00

32 Μισόδοντα καδένας 
αναβατορίου σαρώθρου

SICAS 8 50,00 400,00

33 Αμορτισέρ πόρτας κάδου 
σαρώθρου

SICAS 2 70,00 140,00

34
Αμορτισέρ δεξιάς- 

αριστερής συρμάτινης 
σκούπας σαρώθρου

SICAS 2 90,00 180,00

35
Τερματικός  διακόπτης 
σαρώθρου

ELGIN-
CROSSWIND 2 60,00 120,00

36
Βαλβίδα αέρος σαρώθρου ELGIN-

CROSSWIND 3 80,00 240,00

37
Αντλία νερού πίσω 
κινητήρα  (κατάβρεξης) 
σαρώθρου

SICAS 1 300,00 300,00

38
Τεντωτήρας καδένας 
αναβατορίου SICAS 3 100,00 300,00

39
Βάσεις αριστερής 
βούρτσας σαρώθρου

ELGIN-
CROSSWIND 3 300,00 900,00

40
Καπάκια αριστερής 
βούρτσας σαρώθρου

ELGIN-
CROSSWIND 5 80,00 400,00

41
Μηχανισμός πιεστικού 
μηχανήματος πίσω 
κινητήρα

SICAS 1 200,00 200,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α΄: 43068,77

ΦΠΑ: 9905,82

ΣΥΝΟΛΟ Α΄: 52974,59
Τονίζεται ότι όλες οι ανωτέρω ποσότητες αναφέρονται σε ¨τεμάχια¨ εκτός από το υπ’ αριθ. α/α 13 
<Ατσαλόσυρμα απόξεσης σαρώθρου> που αναφέρεται σε ¨κιλά¨.

Β. Φίλτρα Οχημάτων



Α/Α ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. 
(ΤΕΜ)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ 
(€)



1. W-1254X Φίλτρο 
λαδιού

10 18,00 180,00

2. C-16302 Φίλτρο αέρος 10 42,00 420,00

3. LAF-5516 Φίλτρο αέρος 10 35,00 350,00

4. MO-G926 Φίλτρο 
λαδιού

10 8,00 80,00

5. P-1130 Φίλτρο 
πετρελαίου

10 18,00 180,00

6. W-936/4 Φίλτρο 
λαδιού

10 6,00 60,00

7. WK-1020X Φίλτρο 
πετρελαίου

10 40,00 400,00

8. LFH-4209 Φίλτρο 
υδραυλικού

10 8,00 80,00

9. CF-300 Φίλτρο αέρος 10 28,00 280,00

10. C-15300 Φίλτρο αέρος 10 30,00 300,00

11. C-331015 Φίλτρο αέρος 10 55,00 550,00

12. C-25660/1 Φίλτρο αέρος 10 35,00 350,00

13. W-950/26 Φίλτρο 
λαδιού

10 16,00 160,00

14. WK-950/6 Φίλτρο 
πετρελαίου

10 18,00 180,00

15. C-30850/2 Φίλτρο αέρος 10 55,00 550,00

16. WP-1169 Φίλτρο 
λαδιού

10 18,00 180,00

17. WDK-725 Φίλτρο 
πετρελαίου

10 10,00 100,00

18. CF-18202 Φίλτρο αέρος 10 40,00 400,00

19. C-321752 Φίλτρο αέρος 10 60,00 600,00

20. W-11102/14 Φίλτρο 
λαδιού

10 15,00 150,00

21. W-940/25(10) Φίλτρο 
λαδιού

10 6,00 60,00

22. CS-1405M Φίλτρο 
πετρελαίου

10 5,00 50,00

23. 4033(10) Φίλτρο 
πετρελαίου

10 2,00 20,00

24. CU-3869 Φίλτρο 
καμπίνας

10 10,00 100,00

25. P-945X Φίλτρο 
πετρελαίου

10 6,00 60,00



26. CF-922 Φίλτρο αέρος 10 25,00 250,00

27. W-950/4 Φίλτρο 
λαδιού

10 15,00 150,00

28. LAF-8583 Φίλτρο αέρος 10 38,00 380,00

29. C-20356 Φίλτρο αέρος 10 25,00 250,00

30. HU-932/4X Φίλτρο 
λαδιού

10 10,00 100,00

31. P-707X Φίλτρο 
πετρελαίου

10 5,00 50,00

32. BFU-707 Φίλτρο 
πετρελαίου

10 10,00 100,00

33. P-811 Φίλτρο 
πετρελαίου

10 5,00 50,00

34. BFU-811 Φίλτρο 
πετρελαίου

10 8,00 80,00

35. C-20500 Φίλτρο αέρος 10 40,00 400,00

36. CF-500 Φίλτρο αέρος 10 40,00 400,00

37. HU-947/1Z-2 Φίλτρο 
λαδιού

10 20,00 200,00

38. C-16190 Φίλτρο αέρος 10 28,00 280,00

39. C-15300 Φίλτρο αέρος 10 30,00 300,00

40. WH-945 Φίλτρο 
υδραυλικού

10 30,00 300,00

41. LFF-8060 Φίλτρο 
πετρελαίου

10 10,00 100,00

42. CH-1155K Φίλτρο αέρος 10 10,00 100,00

43. CH-1157 Φίλτρο αέρος 10 10,00 100,00

44. HU-947/1X Φίλτρο 
λαδιού

10 10,00 100,00

45. H-1275X Φίλτρο 
λαδιού

10 10,00 100,00

46. RD-3005 Φίλτρο 
λαδιού

10 15,00 150,00

47. ZR-902X Φίλτρο 
λαδιού

10 20,00 200,00

48. C-23440/1 Φίλτρο αέρος 10 50,00 500,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β΄: 10480,00

ΦΠΑ: 2410,40

ΣΥΝΟΛΟ Β΄: 12890,40



Γ΄. Εξαρτήματα Αυτοκινήτων- Διαφόρων Μηχανημάτων

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΜΑΡΚΑ ΠΟΣΟΤ. 
(ΤΕΜ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€)

ΣΥΝΟΛΟ 
(€)

1 Βίδες M10x35 ΔΙΑΦΟΡΑ 101 0,50 50,50

2 Παξιμάδια 
ασφαλείας M10 ΔΙΑΦΟΡΑ 101 0,30 30,30

3 Λάμα μαχαιριού 
ισωπεδωτή FRISCH 2 180,00 360,00

4 Βίδα λάμας FRISCH 30 1,50 45,00

5 Παξιμάδι λάμας FRISCH 30 1,20 36,00

6
Σετ επισκευής 
καρμπυρατερ 
χορτοκοπτικού

CASTELGARDEN 2 35,00 70,00

7
Οδηγός τροχού 

θρυματιστή 
κλαδιών

BRIGGS & 
STRATTON 6 50,00 300,00

8 Τροχός θρυματιστή 
κλαδιών

BRIGGS & 
STRATTON 3 80,00 240,00

9 πιστόνι θρυματιστή 
κλαδιών

BRIGGS & 
STRATTON 1 130,00 130,00

10
Ελατήριο 

θρυματιστή 
κλαδιών

BRIGGS & 
STRATTON 1 15,00 15,00

11
Φλάντζα πιστονιού 

θρυματιστή 
κλαδιών

BRIGGS & 
STRATTON 1 25,00 25,00

12 Εκκινητής 
απορριμματοφόρου VOLVO 1 350,00 350,00

13 Δείκτης  λαδιού 
κινητήρα 
απορριμματοφόρου

VOLVO 1 50,00 50,00

14 Ρυθμιστής  πίεσης 
αέρα 
απορριμματοφόρου

IVECO-MAGIRUS 3 100,00 300,00

15 Δίσκος κοπής με 3 
μαχαίρια  για 
χορτοκοπτικό 
πλάτης

HUSQVARNA 2 30,00 60,00

16 Καθρέπτης 
αριστερός-δεξιός IVECO-MAGIRUS 2 200,00 400,00

17 Καθρέπτες 
απορριμματοφόρου 
δεξιά-αριστερά

MERCEDES 4 150,00 600,00

18 Καπάκι φτερωτής 
γεωργικού 
ελκυστήρα

CLAAS 1 300,00 300,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ΄: 3361,80

ΦΠΑ: 773,21

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄: 4135,01



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (€) Β΄ (€) Γ΄ (€) ΑΘΡΟΙΣΜΑ (€)
ΜΕΡΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 43068,77 10480,00 3361,80 56910,57

ΦΠΑ 9905,82 2410,40 773,21 13089,43
ΣΥΝΟΛΟ 52974,59 12890,40 4135,01 70000,00

Η αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το 
τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και την 
τιμή μεταφοράς και παράδοσης στο αμαξοστάσιο του Δήμου στη Ν. Μαγνησία.

Τονίζεται το γεγονός ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να 
καταθέσει προσφορά για όλες ή για οποιαδήποτε, μεμονωμένα, κατηγορία 
ανταλλακτικών (Α΄ ή Β΄ ή Γ΄), σε κάθε περίπτωση, με συμπλήρωση των 
συνημμένων υποδειγμάτων οικονομικών προσφορών.

Σίνδος, 13/10/2011

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
    O αναπλ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμ. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΡΑΝΤΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
    O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΤΕ & ΠΕ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ     Σίνδος, 13/10/2011
Τμήμα Καθαριότητας

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» του Δήμου Δέλτα

Άρθρο 1
Ι) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων 

& μηχανημάτων έργου από το Δήμο Δέλτα.

ΙΙ)  Η παράδοση των ποσοτήτων του συνόλου των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου 

Δέλτα στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαγνησίας.

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που θα λάβει την εντολή προμήθειας να 

εφοδιάσει το Δήμο Δέλτα με τα προς προμήθεια είδη.

ΙΙΙ)  Η  δαπάνη  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα, έχει προϋπολογισθεί στο 

ποσό των  70.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για ένα έτος και θα 

χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

Άρθρο 2
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

Α) Τις  διατάξεις  της  υπ’  αριθμ.  11389/1993  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

Β) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 περί προμηθειών δημοσίου τομέα και συναφών 

θεμάτων.

Γ) Τις σχετικές διατάξεις  του Ν. 3861/2010

Δ) Τις προβλεπόμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Ε) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006

Άρθρο 3
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

α) Σύμβαση

β) Διακήρυξη δημοπρασίας

γ) Προσφορά

δ) Προϋπολογισμός

ε) Συγγραφή υποχρεώσεων

στ) Τεχνική περιγραφή.



Άρθρο 4
Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  σε  ποσοστό  πέντε  τοις  εκατό  (5%), 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, 

πριν  ή  κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  αντικαθίσταται  με  όμοια  του  Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή 

και πιστή εκτέλεση της σύμβασης και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), 

χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής συμβατικής αξίας.

Άρθρο 5
Για  τα  ανταλλακτικά  οχημάτων  &  μηχανημάτων  έργου  η  τιμή  σε  ευρώ  που 

περιλαμβάνεται  στην  προσφορά  του  προμηθευτή  είναι  σταθερή  και  αμετάβλητη  και 

ισχύει  για  όλη  τη  διάρκεια  της  προμήθειας  και  δεν  υπόκειται  για  κανένα  λόγο  σε 

αναθεώρηση.

Η πληρωμή της  αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση του ποσού μετά την 

παραλαβή  των  υπό  προμήθεια  υλικών  και  αφού  συνταχθούν  όλα  τα  δικαιολογητικά  που 

προβλέπει το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα 

πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των ανταλλακτικών.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δέλτα.

Η  παραλαβή  των  υλικών,  η  διαδικασία  παραλαβής  αυτών  και  η  συγκρότηση  της 

επιτροπής  παραλαβής,  γίνεται  σύμφωνα  με  όσα  καθορίζονται  στο  άρθρο  28  του 

ΕΚΠΟΤΑ.

Μετά  την  παραλαβή  των  υπό  προμήθεια  ειδών,  την  έκδοση  του  τιμολογίου  του 

προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε 

νόμιμου  ελέγχου από την  Υπηρεσία  του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου,  ο  Δήμος 

υποχρεούται  να εξοφλεί  τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών (ΠΔ 

166/2003).

Άρθρο 6
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της 

προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 

της προμήθειας.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

Παραδόθηκε  ολόκληρη  η  ποσότητα.  Παραλήφθηκε  οριστικά  (ποσοτικά  και  ποιοτικά)  η 

ποσότητα που παραδόθηκε. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. Εκπληρώθηκαν και 

οι  τυχόν  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα ανταλλακτικά με τα οποία 

θα προμηθεύσει το Δήμο Δέλτα θα ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των 

τεχνικών προδιαγραφών,  των  χαρακτηριστικών και  της  προσφοράς και  ότι  θα  είναι  στο 



σύνολό τους άριστης ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την 

οποία προορίζονται.

Ο Δήμος Δέλτα διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται  οι  παραπάνω  διαβεβαιώσεις  του  προμηθευτή.  Ο  προμηθευτής  έχει  την 

υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου κάθε ποσότητα ανταλλακτικών που 

προμήθευσε,  μέσα  σε  πέντε  (5)  ημέρες,  αφότου  διαπιστωθεί  παράβαση  των  παραπάνω 

διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό ανταλλακτικών που πρέπει 

να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής των νέων σε 

αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων ανταλλακτικών επήλθε φθορά στον μηχανολογικό 

εξοπλισμό και στα μηχανήματα του Δήμου, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις 

δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.

Άρθρο 7
Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των ανταλλακτικών από την 

επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου. Υπέρβαση του 

χρόνου παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 

προσφορά που ορίζει μεγαλύτερη χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τις ποσότητες των ανταλλακτικών μέσα στα 

χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη διακήρυξη και τη σύμβαση, δηλαδή ο 

χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών για  το σύνολο της  προϋπολογιζόμενης ποσότητας 

ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την αποστολή της εντολής από το Δήμο Δέλτα.

 Ο  Δήμος  δεν  υποχρεούται  να  απορροφήσει  το  σύνολο  των  ποσοτήτων  που 

αναγράφονται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό.  Εφόσον  όμως  κριθεί  σκόπιμη  η 

προμήθεια  του  συνόλου  των  ποσοτήτων,  ο  μειοδότης  υποχρεούται  να  ανταποκριθεί 

στην απαίτηση του Δήμου.

Άρθρο 8
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα βία 

η  προθεσμία  παράδοσης  παρατείνεται  για  τόσο  χρόνο  όσο  θα  διαρκεί  το  από 

υπαιτιότητα του δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν 

δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.

Εάν  ο  προμηθευτής  καθυστερήσει  την  παράδοση  της  προμήθειας,  πέραν  της 

προαναφερθείσης  προθεσμίας,  μπορεί  να  κηρυχθεί  έκπτωτος  με  απόφαση  του 

Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ 

του δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρ. 35 παρ. 5-6 ΕΚΠΟΤΑ).

Άρθρο 9



Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε 

μία  ή  σε  περισσότερες  ομάδες  των  προς  προμήθεια  ειδών  του  ενδεικτικού 

προϋπολογισμού.  Δηλαδή,  ο  Δήμος  Δέλτα  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  εκτελέσει  την 

προμήθεια  εξ’  ολοκλήρου  από έναν  προμηθευτή  ή  από διάφορους  προμηθευτές  για 

μέρος των απαιτούμενων ειδών. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσφέρουν το σύνολο 

των ειδών που περιλαμβάνει η κάθε κατηγορία του ενδεικτικού προϋπολογισμού στην 

οποία θα επιλέξουν να συμμετάσχουν.

Η παράδοση των ανταλλακτικών θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου Δέλτα στη Δημοτική 

Κοινότητα Ν. Μαγνησίας.

Όλες οι τιμές σε ευρώ νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και 

τέλη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.

Άρθρο 10
Τα ανταλλακτικά θα είναι  αρίστης  ποιότητας  και  σύμφωνα με τις  προδιαγραφές που 

επιβάλουν οι από  13/10/ 2011 Τεχνικές Προδιαγραφές.

Απορρίπτονται ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των 

εκάστοτε  κατασκευαστών  των  οχημάτων-  μηχ/των-  υπερκατασκευών  και  των 

αντίστοιχων  μηχανικών  μερών  τους  κατά  περίπτωση.  Τα  ανταλλακτικά  που 

προσφέρονται  πρέπει  να  είναι  τα  κατάλληλα  για  το  σκοπό  για  τον  οποίο 

χρησιμοποιούνται.

Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει  και  να λάβει  τις 

σχετικές παραγγελίες από το γραφείο προμηθειών.

Άρθρο 11
Τυχόν διαφορές μεταξύ του Δήμου και του Προμηθευτή, επιλύονται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 40 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 12
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη 

και υποχρέωση του δήμου. Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι 

που προβλέπονται από την νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση 

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη και στη παρούσα 

συγγραφή υποχρεώσεων, πλην του Φ.Π.Α. με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.

Σίνδος, 13/10/2011

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο αναπλ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμ. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΡΑΝΤΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΤΕ & ΠΕ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Σίνδος, 14 /11/ 2011 
              ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 34953

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ  
Τμήμα Καθαριότητας
Ταχ. Δ/νση       : Πλατεία Δημοκρατίας

          Σίνδος, 57400                                  
               Πληροφορίες   : Καϊτατζής Δημήτριος, Κιοσέογλου Ευδοκία  
               Τηλέφωνο    : 2310 586830 – 40 (εσωτ.220, 215)
               Fax               : 2310 586846

Αριθμός διακ.: 21/2011
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» του ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΤΑ  

Ο  Δήμαρχος  Δήμου  Δέλτα  διακηρύσσει  ΠΡΟΧΕΙΡΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  με  σφραγισμένες 

προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1α της με αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 

185/23-3-93)  “Περί  Ενιαίου  Κανονισμού  Προμηθειών  Ο.Τ.Α.”  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» για τις ανάγκες των οχημάτων 

του Δήμου Δέλτα.

Η προμήθεια ανταλλακτικών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ επί 

του  ενδεικτικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τις από 13-10-2011 τεχνικές προδιαγραφές και 

τους παρακάτω όρους:

ΆΡΘΡΟ 1ο

Ισχύουσες Διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

Α) Τις  διατάξεις  της  υπ’  αριθμ.  11389/1993  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

Β) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 περί προμηθειών δημοσίου τομέα και συναφών 

θεμάτων.

Γ) Τις σχετικές διατάξεις  του Ν. 3861/2010

Δ) Τις προβλεπόμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Ε) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006

ΑΡΘΡΟ 2 ο

Αντικείμενο προμήθειας - Προϋπολογισμός
Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη,  περιλαμβάνονται στις από 

13/10/2011 Τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσης. 



Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των  70.000,00 
ευρώ (με  Φ.Π.Α.) θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης και θα 

χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη για την προμήθεια θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 

02.10.6671.003  (1.000,00  €),  02.15.6671.003  (1.000,00  €),  02.20.6671.003  (1.000,00  €), 

02.25.6671.003 (1.000,00 €), 02.50.6671.003 (2.000,00 €), 02.20.6672.001 (62.000,00 €) και 

02.25.6672.002 (2.000,00 €). Αναλυτικά:

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια  επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών (υπ’ 

αριθ. 522/20-07-11 απόφ. Δημάρχου).

Η  παράδοση  των  ανταλλακτικών  θα  γίνει  στην  αποθήκη  του  Δήμου  Δέλτα  στο 

αμαξοστάσιο στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαγνησίας.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε 

μία  ή  σε  περισσότερες  ομάδες  των  προς  προμήθεια  ειδών  του  ενδεικτικού 

προϋπολογισμού.  Δηλαδή,  ο  Δήμος  Δέλτα  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  εκτελέσει  την 

προμήθεια  εξ’  ολοκλήρου  από έναν  προμηθευτή  ή  από διάφορους  προμηθευτές  για 

μέρος των απαιτούμενων ειδών. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσφέρουν το σύνολο 

των ειδών που περιλαμβάνει η κάθε κατηγορία του ενδεικτικού προϋπολογισμού στην 

οποία θα επιλέξουν να συμμετάσχουν.

Όλες  οι  τιμές  νοούνται  για  εμπόρευμα  παραδοτέο  ελεύθερο  από  δασμούς  και  τέλη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3 ο

Τεχνικές προδιαγραφές
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις 

από  13/10/2011  τεχνικές  προδιαγραφές,  που  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  της 

παρούσης.  Απορρίπτονται  ανταλλακτικά  που  δεν  είναι  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές 

προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχημάτων- μηχ/των- υπερκατασκευών 

Κ.Α. Περιγραφή Ποσό (€)
02.10.6671.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΑΥΤ/ΤΩΝ
1.000,00

02.15.6671.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
(ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΑΥΤ/ΤΩΝ

1.000,00

02.20.6671.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
(ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΑΥΤ/ΤΩΝ

1.000,00

02.20.6672.001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 62.000,00
02.25.6671.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΑΥΤ/ΤΩΝ
1.000,00

02.25.6672.002 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2.000,00
02.50.6671.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΑΥΤ/ΤΩΝ
2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 70.000,00



και  των  αντίστοιχων  μηχανικών μερών τους  κατά  περίπτωση.  Τα ανταλλακτικά  που 

προσφέρονται  πρέπει  να  είναι  τα  κατάλληλα  για  το  σκοπό  για  τον  οποίο 

χρησιμοποιούνται.

ΆΡΘΡΟ 4 ο

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού

Τόπος Διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα Σίνδου του Δήμου Δέλτα, 

Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, Γρ. προμηθειών & Συμβάσεων, 2ος 

όροφος.

Χρόνος Διαγωνισμού:  

Την 07/12/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών).

ΆΡΘΡΟ 5 ο

Λήψη πληροφοριών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

από το Δημοτικό Κατάστημα Σίνδου του Δήμου Δέλτα, Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος 

Θεσσαλονίκης (κ. Καϊτατζής Δημήτριος- κα Κιοσέογλου Ευδοκία).

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2310586-830 ή 40 (εσωτ. 220), Γραφείο Προμηθειών.

Επίσης τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου 

Δέλτα : www.dimosdelta.gr

Εφόσον  ζητηθούν  έγκαιρα  από  τους  υποψήφιους  προμηθευτές  τα  σχετικά  με  τον 

προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται χωρίς χρηματικό αντίτιμο σε 

αυτούς και έως μία (1) ημέρα πριν την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

ΑΡΘΡΟ 6 ο

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.

Η παράδοση των ποσοτήτων των ανταλλακτικών θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου Δέλτα στη 

Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαγνησίας.

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που θα λάβει την εντολή προμήθειας να 

εφοδιάσει το Δήμο Δέλτα με την παραγγελθείσα ποσότητα των ανταλλακτικών.

Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών για το σύνολο της προϋπολογιζόμενης ποσότητας 

ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την αποστολή της εντολής από το Δήμο Δέλτα.

Οι παραγγελία θα γίνει με γραπτή εντολή από το Δήμο Δέλτα.

Ο Δήμος Δέλτα δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

ΆΡΘΡΟ 7Ο



Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Όσοι  αναγνωρισμένοι  προμηθευτές  ασχολούνται  συστηματικά  με  την  εμπορία  και τη 

διάθεση ανταλλακτικών αυτοκινήτων και λοιπών μηχανημάτων επιθυμούν να λάβουν μέρος 

στον διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού:

1. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

α.  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 5% του προϋπολογισμού με το ΦΠΑ. Η 

εγγύηση  πρέπει  να  έχει  ισχύ  τουλάχιστον  επί  ένα  μήνα  μετά  τη  λήξη  του  χρόνου  της 

προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (άρθρο 9 της παρούσης), ήτοι 5 μήνες. Όταν η προσφορά 

αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής γίνεται δεκτή και 

στην  περίπτωση που καλύπτει  το  προαναφερθέν ποσοστό 5% όχι  επί  του  συνόλου του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού με το ΦΠΑ, αλλά επί του μέρους του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

που αντιστοιχεί στο μέρος των προς προμήθεια ειδών για τις οποίες υπάρχει προσφορά από 

τον υποψήφιο ανάδοχο. Σε αυτή την περίπτωση η κατακύρωση περιορίζεται μόνο για το μέρος 

των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. 

Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

1. Την ημερομηνία έκδοσης.

2. Τον εκδότη.

3. Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Δέλτα).

4. Τον αριθμό της εγγύησης.

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

6. Την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

7. Τον τίτλο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης και την ημερομηνία διαγωνισμού 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

-φυσικά πρόσωπα

-ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

-διαχειριστές Ε.Π.Ε

- Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε.

-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής (πρωτότυπο ή επικυρωμένο 

αντίγραφο) από τα οποία να προκύπτει ότι:

- Δεν  τελούν  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  έκδοσης  αναγκαστικής 

εκκαθάρισης,  αναγκαστικής  διαχείρισης,  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  υπό  άλλη  ανάλογη 

διαδικασία.



Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια 

δικαστική ή διοικητική αρχή, που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας 

που έχει έδρα η επιχείρηση ο συμμετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας στην 

οποία  θα  δηλώνεται:  1)  Η  αδυναμία  έκδοσης  από  τις  ανωτέρω  αρχές  των  ανωτέρω 

πιστοποιητικών και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού 

ή διαδικασία που πιστοποιούσε το μη εκδιδόμενο πιστοποιητικό.

δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης και  ως  προς  τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

Διευκρινίζεται  ότι  το  πιστοποιητικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας  θα  αφορά  όλους  τους 

απασχολούμενους  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας  στην  επιχείρηση  του  συμμετέχοντος 

συμπεριλαμβανομένων  των  εργοδοτών,   που  είναι   ασφαλισμένοι   σε  διαφορετικούς 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).

ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και 

(δ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι.

στ.  Πιστοποιητικό  του  οικείου  επιμελητηρίου με  πιστοποίηση  της  εγγραφής  τους  για  το 

συγκεκριμένο επάγγελμα που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

του διαγωνισμού.  

Επίσης, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, εκτός των παραπάνω, πρέπει να περιέχει 

και  τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  κάθε  συμμετέχοντος,  όπως  το  Φ.Ε.Κ.  ίδρυσης  και  τις 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή 

απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για 

Ο.Ε. και Ε.Ε.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα 

πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα 

της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη 

νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

Οι δηλώσεις (υπεύθυνες ή μη) υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν2690/99, όπως και 

κάθε δήλωση που απαιτεί η παρούσα διακήρυξη.

Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη 

πρέπει να προσκομίζονται σε πρωτότυπο ή σε επικυρωμένα αντίγραφα

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες, που όμως εκδίδονται από τη της χώρα εγκατάστασής τους.



3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασμα του ποινικού 

μητρώου  ή  άλλου  αντίστοιχου  με  αυτό  έγγραφο.  Στην  περίπτωση  αυτή  υποχρέωση 

προσκόμισης  ποινικού  μητρώου  έχει  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  συμμετεχούσης 

εταιρείας,  καθώς και  επίσημο έγγραφο από το  οποίο  προκύπτει  η  ιδιότητα  του νόμιμου 

εκπροσώπου της εταιρείας.

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

- Δεν  τελούν  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  έκδοσης  αναγκαστικής 

εκκαθάρισης,  αναγκαστικής  διαχείρισης,  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  υπό  άλλη  ανάλογη 

διαδικασία.

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται 

από  μικρομεσαίες  μεταποιητικές  επιχειρήσεις  (Μ.Μ.Ε.)  ή  παραγωγικούς  αστικούς 

συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. 

γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε 

άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο 

να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την  χρηματοδότησή 

τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.

Εκτός  των  ανωτέρω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικών,  οι  συμμετέχοντες  οφείλουν  να 

προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τα ακόλουθα:

α.  Υπεύθυνη  δήλωση ότι  έλαβαν  γνώση  των  όρων  της  διακήρυξης  και  των  τεχνικών 

προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

β.  Υπεύθυνη  Δήλωση διαγωνιζόμενου  ότι  δεν  έχει  αποκλεισθεί  η  συμμετοχή  του  από 

διαγωνισμούς  και  δεν  έχει  υποπέσει  σε  σοβαρό  παράπτωμα  κατά  την  άσκηση  της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου, που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης και 

κατασκευής των υλικών που προσφέρει.



Επιπροσθέτως στη προσφορά θ’ αναφέρεται Αριθμός Τηλεομοιοτύπου (Fax) στο οποίο θα 

αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και 

αποφάσεις.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης ή εξουσιοδότηση.

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) 

εταιρίες.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται  τα  παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα,  ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 

δήλωση  του  προμηθευτή  που  γίνεται  ενώπιων  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ή 

συμβολαιογράφου.

Για  τους  προμηθευτές  που  στη  χώρα  τους  δεν  προβλέπεται  από  τον  νόμο  ένορκη 

δήλωση,  αυτή  μπορεί  να  αντικατασταθεί  με  υπεύθυνη  δήλωση,  βεβαιούμενου  του 

γνήσιου  της  υπογραφής  του  δηλούντος  από αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  ή 

συμβολαιογράφο.

ΆΡΘΡΟ 8Ο

Υποβολή Προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν (ταχυδρομικά ή  με άλλο  τρόπο) μέχρι την 

προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.

Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο Δέλτα με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια 

του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της 

προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις 

άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Στην  προσφορά  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  όλες  οι  νόμιμες  κρατήσεις  και  φόροι  που 

προβλέπονται από την νομοθεσία, καθώς και     κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του 

υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

Η τιμή σε ευρώ που θα δοθεί στη προσφορά των ανταλλακτικών θα είναι με γνώμονα τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ.

ΆΡΘΡΟ 9Ο

Ισχύς Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.



Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Ο Δήμος Δέλτα μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να 

ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.

Αν ο Δήμος Δέλτα κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, όποτε ο 

μειοδότης δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται     ως   

απαράδεκτη.  

ΆΡΘΡΟ 10Ο

Φάκελος προσφοράς

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή 

αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα.

Οι  προσφορές  θα  επιδοθούν  στην  Επιτροπή  Διενέργειας  του  Διαγωνισμού  μέσα  σε  καλά 

σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία 

γράμματα:

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια 

γ) Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

ε) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση 

συμμετοχής  και  η  Τεχνική Προσφορά που θα περιγράφονται  με  ακρίβεια  και  σαφήνεια  τα 

χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών. Σε περίπτωση που τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν 

στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την 

ένδειξη “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την 

ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με 

κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία.

Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου. Για την 

οικονομική  προσφορά  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιήσουν  υποχρεωτικά το 

υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Β .́

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

διακήρυξης. 

Οι προσφορές στο σύνολό τους υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές  προσφορές  και  αντιπροσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές και  εφόσον  υπάρξουν, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.



ΆΡΘΡΟ 11Ο

Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών

Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών αριθμούνται από την Επιτροπή 

Διενέργειας του διαγωνισμού, οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν.

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή ενώπιον των συμμετεχόντων  στο 

διαγωνισμό.

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών, όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε 

στους ενδιαφερομένους, έγκαιρα, με έγγραφο, ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς.

Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει  στην 

καταχώρηση αυτών σε πρακτικό.

ΆΡΘΡΟ 12Ο

Ενστάσεις

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της 

συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Δέλτα, μέσα στο μισό του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.

2.  Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε 

αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 

στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο Δέλτα κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και 

την  επόμενη  εργάσιμη  ημέρα  από την  ανακοίνωση του  αποτελέσματος  του  αντίστοιχου 

σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται 

κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, το οποίο 

υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην Οικονομική Επιτροπή. 

που αποφαίνεται τελικά.

Ο Δήμος Δέλτα υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των 

αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή 

σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax). Ενστάσεις που 

υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΆΡΘΡΟ 13Ο

Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Σύμβαση

Στον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της 

απόφασης τελικής έγκρισης.  Μετά  την  ανακοίνωση κατακύρωσης,  καταρτίζεται  από το 

Δήμο Δέλτα η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η 



σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 

προμήθειας. Θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος από την υπογραφή της.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

Παραδόθηκε  ολόκληρη  η  ποσότητα.  Παραλήφθηκε  οριστικά  (ποσοτικά  και  ποιοτικά)  η 

ποσότητα που παραδόθηκε. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. Εκπληρώθηκαν και 

οι  τυχόν  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

Ο προμηθευτής εγγυάται  με  την υπογραφή της σύμβασης ότι  τα ανταλλακτικά που θα 

προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των προδιαγραφών, των 

χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας και 

κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Ο Δήμος Δέλτα διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται  οι  παραπάνω  διαβεβαιώσεις  του  προμηθευτή.  Ο  προμηθευτής  έχει  την 

υποχρέωση  ν’  αντικαταστήσει  ύστερα  από  αίτηση  του  δήμου  κάθε  ανταλλακτικό  που 

προμήθευσε,  μέσα  σε  πέντε  (5)  ημέρες,  αφότου  διαπιστωθεί  παράβαση  των  παραπάνω 

διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό ανταλλακτικών που πρέπει 

να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου είδους και αποστολής του νέου σε 

αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου ανταλλακτικού επήλθε φθορά στον μηχανολογικό 

εξοπλισμό και στα μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 

αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.

ΆΡΘΡΟ 14Ο

Εγγυήσεις  

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Κάθε  προσφορά συμμετοχής  στο διαγωνισμό  θα συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής με ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού κάθε κατηγορίας με 

Φ.Π.Α.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζόμενων ορίζεται σε πέντε επί 

τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού 70.000,00 €, ήτοι σε 3.500,00 € για το σύνολο της 

προμήθειας. Όταν η προσφορά αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και 

στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερθέν ποσοστό 5% όχι επί του συνόλου 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί 

στο μέρος των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή τη περίπτωση όμως, η 

κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την 

εγγύηση. Για  ΜΜΕ,  ενώσεις  ΜΜΕ,  συνεταιρισμούς,  ενώσεις προμηθευτών  το ανωτέρω 

ποσοστό μειώνεται στο μισό.



Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

προμήθεια,  επιστρέφεται  μετά  την  κατάθεση  της  προβλεπόμενης  εγγύησης  καλής 

εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα 

σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

υλικού  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο 

συμβαλλόμενους.

Οι  εγγυήσεις  εκδίδονται  από  τα  πιστωτικά  ιδρύματα  ή  άλλα  νομικά  πρόσωπα  που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με 

τα  ισχύοντα  το  δικαίωμα  αυτό.  Τα αντίστοιχα  έγγραφα των  εγγυήσεων αν  δεν  είναι 

διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

ΆΡΘΡΟ 15Ο

Παραλαβή των υλικών

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής 

παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΆΡΘΡΟ 16Ο

Τρόπος Πληρωμής  

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά την  

παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη από 13/10/ 2011 

συγγραφή υποχρεώσεων που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δέλτα.

ΆΡΘΡΟ 17Ο

Τελικές Διατάξεις

Ο  Δήμος  Δέλτα,  κρίνων  βάσει  των  συμφερόντων  του,  διατηρεί  το  δικαίωμα  της 

ενεργοποίησης του παρόντος διαγωνισμού ή μέρος αυτού μετά από αιτιολογημένη απόφαση του 

Δ.Σ.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Α.     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:                                                                                                                    
Κατάστημα: _______________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _______________________
Προς τον:___________________________________________
Εγγυητική επιστολή υπ’ αριθμόν                                   για                                  ΕΥΡΩ

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυόμαστε δια  της  παρούσης  επιστολής 
ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ _______                         υπέρ της Εταιρείας    
             οδός                   , αριθμός                          (ή  σε  περίπτωση  Ένωσης υπέρ  των 
εταιριών (1)                     ,(2)                     ,  κ.λπ.  ατομικά  για  κάθε  μια  από  αυτές  και  ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της ένωσης προμηθευτών), για τη συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της 
                            δια την προμήθεια                                     σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμόν 
…………………….... Διακήρυξή σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την                                
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία 
σας, πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 
μας.



Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:                                                                                                                    
Κατάστημα: _______________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _______________________
Προς τον:__________________________________________________
Εγγυητική επιστολή υπ’ αριθμόν                                   για                                     ΕΥΡΩ  

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυόμαστε δια  της  παρούσης  επιστολής 
ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των _______                       ΕΥΡΩ υπέρ της Εταιρείας     
            , οδός                  , αριθμός                          (ή  σε  περίπτωση  Ένωσης υπέρ  των 
εταιριών (1)                     ,(2)                     ,  κ.λπ.  ατομικά  για  κάθε  μια  από  αυτές  και  ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης από την παραπάνω εταιρεία υπέρ της οποίας εγγυόμαστε 
και την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά αυτής, που πηγάζει από τη 
σύμβαση για το έργο  _______________________
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί 
μετά την επιστροφή της παρούσης ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό 
τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) 
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την                                
 
Βεβαιούται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 
μας.
                                              
                      



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
I  . ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄  

Α΄.  Ανταλλακτικά σαρώθρων

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΑΡΚΑ ΠΟΣΟΤ.
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
ΣΥΝΟΛΟ (€)

1
Αντλία λαδιού πίσω 
κινητήρα σαρώθρου SICAS 3

2
Βάση μπράτσου 

σαρώθρου συρματινης 
σκουπας

SICAS 20

3 Μπράτσο σαρώθρου 
συρματινης σκουπας

SICAS 8

4 Ρουλεμάν βάσης 
αναβατορίου

SICAS 6

5

Δαχτυλίδια μπρούτζινα 
αρθρωσεων δεξια-

αριστερης συρματινης 
σκουπας

SICAS 8

6 Βάση μοτέρ δεξιας 
συρματινης σκουπας

SICAS 2

7 Πείροι μπράτσου 
σαρώθρου

SICAS 8

8 Δαχτυλίδια σιδερένια 
βάσεως πίσω σκούπας

SICAS 2

9
Μπράτσο ανυψώσεως 

πίσω σκούπας σαρώθρου 
με δαχτυλίδια

SICAS 1

10 Ράουλα ανύψωσης πίσω 
σκούπας σαρώθρου

SICAS 6

11
Σκούπα με ψήκτρες 
συρμάτινη κομπλέ 

σαρώθρου
SICAS 10

12
Δαχτυλίδια απόξεσης 

πλαστικά 162/500 
σαρώθρου

SICAS 144

13 Ατσαλόσυρμα απόξεσης 
σαρώθρου

SICAS 400

14 Καδένες αναβατορίου 
σαρώθρου

SICAS 2

15 Γρανάζια αναβατορίου 
σαρώθρου

SICAS 6



16
Ρουλεμάν δεξιας-

αριστερής συρμάτινης 
σκούπας σαρώθρου

SICAS 2

17 Κουζινέτα με ρουλεμάν για 
άξονα καδένας σαρώθρου

SICAS 4

18 Κουζινέτα με ρουλεμάν 
πίσω σκούπας σαρώθρου

SICAS 4

19
Λαμαρίνα για πάτωμα 
αναβατορίου 5mm HS 

1.30Mx0.70m
SICAS 3

20
Σιδερένιες γλύστρες δεξιά-

αριστερά αναβατορίου 
σαρώθρου

SICAS 2

21 Άξονας αναβατορίου 
σαρώθρου

SICAS 6

22
Δαχτυλίδια απόξεσης 

πλαστικά 295/950 
σαρώθρου

SICAS 192

23 Τεταρτημόρια συρμάτινα 
640 σαρώθρου

ELGIN-
CROSSWIND 6

24 Βάσεις αναβατορίου 
σαρώθρου

SICAS 10

25
Μπεκ μπροστά σωλήνα 

κατάβρεξης νερού 
σαρώθρου

SICAS 10

26 Μειωτήρας καδένας 
αναβατορίου σαρώθρου

SICAS 1

27
Λάστιχο αφρώδες 
στεγανοποίησης 

αναβατορίου σαρώθρου
SICAS 1

28 Λάμα στήριξης μαχαιριών 
αναβατορίου σαρώθρου

SICAS 6

29 Βίδα άλλεν κάτω δίσκου 
αναβατορίου σαρώθρου

SICAS 14

30 Μαχαίρι κάτω δίσκου 
αναβατορίου σαρώθρου

SICAS 35



31 Χτένια σαρώθρου SICAS 8

32 Μισόδοντα καδένας 
αναβατορίου σαρώθρου

SICAS 8

33 Αμορτισέρ πόρτας κάδου 
σαρώθρου

SICAS 2

34
Αμορτισέρ δεξιάς- 

αριστερής συρμάτινης 
σκούπας σαρώθρου

SICAS 2

35
Τερματικός  διακόπτης 
σαρώθρου

ELGIN-
CROSSWIND 2

36
Βαλβίδα αέρος σαρώθρου ELGIN-

CROSSWIND 3

37
Αντλία νερού πίσω 
κινητήρα  (κατάβρεξης) 
σαρώθρου

SICAS 1

38
Τεντωτήρας καδένας 
αναβατορίου SICAS 3

39
Βάσεις αριστερής 
βούρτσας σαρώθρου

ELGIN-
CROSSWIND 3

40
Καπάκια αριστερής 
βούρτσας σαρώθρου

ELGIN-
CROSSWIND 5

41
Μηχανισμός πιεστικού 
μηχανήματος πίσω 
κινητήρα

SICAS 1

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΦΠΑ:

ΣΥΝΟΛΟ Α΄:
Τονίζεται ότι όλες οι ανωτέρω ποσότητες αναφέρονται σε ¨τεμάχια¨ εκτός από το υπ’ αριθ. α/α 13 
<Ατσαλόσυρμα απόξεσης σαρώθρου> που αναφέρεται σε ¨κιλά¨.

Σίνδος, …………………..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
  (σφραγίδα-υπογραφή)



II  . ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄  

Β. Φίλτρα Οχημάτων

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. 
(ΤΕΜ)

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
ΣΥΝΟΛΟ 

(€)

49. W-1254X Φίλτρο λαδιού 10

50. C-16302 Φίλτρο αέρος 10

51. LAF-5516 Φίλτρο αέρος 10

52. MO-G926 Φίλτρο λαδιού 10

53. P-1130 Φίλτρο 
πετρελαίου

10

54. W-936/4 Φίλτρο λαδιού 10

55. WK-1020X Φίλτρο 
πετρελαίου

10

56. LFH-4209 Φίλτρο 
υδραυλικού

10

57. CF-300 Φίλτρο αέρος 10

58. C-15300 Φίλτρο αέρος 10

59. C-331015 Φίλτρο αέρος 10

60. C-25660/1 Φίλτρο αέρος 10

61. W-950/26 Φίλτρο λαδιού 10

62. WK-950/6 Φίλτρο 
πετρελαίου

10

63. C-30850/2 Φίλτρο αέρος 10

64. WP-1169 Φίλτρο λαδιού 10

65. WDK-725 Φίλτρο 
πετρελαίου

10

66. CF-18202 Φίλτρο αέρος 10

67. C-321752 Φίλτρο αέρος 10

68. W-11102/14 Φίλτρο λαδιού 10

69. W-940/25(10) Φίλτρο λαδιού 10

70. CS-1405M Φίλτρο 
πετρελαίου

10

71. 4033(10) Φίλτρο 10



πετρελαίου

72. CU-3869 Φίλτρο καμπίνας 10

73. P-945X Φίλτρο 
πετρελαίου

10

74. CF-922 Φίλτρο αέρος 10

75. W-950/4 Φίλτρο λαδιού 10

76. LAF-8583 Φίλτρο αέρος 10

77. C-20356 Φίλτρο αέρος 10

78. HU-932/4X Φίλτρο λαδιού 10

79. P-707X Φίλτρο 
πετρελαίου

10

80. BFU-707 Φίλτρο 
πετρελαίου

10

81. P-811 Φίλτρο 
πετρελαίου

10

82. BFU-811 Φίλτρο 
πετρελαίου

10

83. C-20500 Φίλτρο αέρος 10

84. CF-500 Φίλτρο αέρος 10

85. HU-947/1Z-2 Φίλτρο λαδιού 10

86. C-16190 Φίλτρο αέρος 10

87. C-15300 Φίλτρο αέρος 10

88. WH-945 Φίλτρο 
υδραυλικού

10

89. LFF-8060 Φίλτρο 
πετρελαίου

10

90. CH-1155K Φίλτρο αέρος 10

91. CH-1157 Φίλτρο αέρος 10

92. HU-947/1X Φίλτρο λαδιού 10

93. H-1275X Φίλτρο λαδιού 10

94. RD-3005 Φίλτρο λαδιού 10

95. ZR-902X Φίλτρο λαδιού 10



96. C-23440/1 Φίλτρο αέρος 10

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΦΠΑ:

ΣΥΝΟΛΟ Β΄:

Σίνδος, …………………..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
 (σφραγίδα-υπογραφή)



III  . ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ΄  

Γ΄. Εξαρτήματα Αυτοκινήτων- Διαφόρων Μηχανημάτων

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΜΑΡΚΑ ΠΟΣΟΤ. 
(ΤΕΜ)

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
ΣΥΝΟΛΟ 

(€)

1 Βίδες M10x35 ΔΙΑΦΟΡΑ 101

2 Παξιμάδια ασφαλείας 
M10 ΔΙΑΦΟΡΑ 101

3 Λάμα μαχαιριού 
ισωπεδωτή FRISCH 2

4 Βίδα λάμας FRISCH 30

5 Παξιμάδι λάμας FRISCH 30

6
Σετ επισκευής 
καρμπυρατερ 
χορτοκοπτικού

CASTELGARDEN 2

7 Οδηγός τροχού 
θρυματιστή κλαδιών

BRIGGS & 
STRATTON 6

8 Τροχός θρυματιστή 
κλαδιών

BRIGGS & 
STRATTON 3

9 πιστόνι θρυματιστή 
κλαδιών

BRIGGS & 
STRATTON 1

10 Ελατήριο θρυματιστή 
κλαδιών

BRIGGS & 
STRATTON 1

11 Φλάντζα πιστονιού 
θρυματιστή κλαδιών

BRIGGS & 
STRATTON 1

12 Εκκινητής 
απορριμματοφόρου VOLVO 1

13 Δείκτης  λαδιού  κινητήρα 
απορριμματοφόρου VOLVO 1

14 Ρυθμιστής  πίεσης  αέρα 
απορριμματοφόρου IVECO-MAGIRUS 3

15 Δίσκος  κοπής  με  3 
μαχαίρια  για 
χορτοκοπτικό πλάτης

HUSQVARNA 2

16 Καθρέπτης  αριστερός-
δεξιός IVECO-MAGIRUS 2

17 Καθρέπτες 
απορριμματοφόρου 
δεξιά-αριστερά

MERCEDES 4

18 Καπάκι φτερωτής 
γεωργικού ελκυστήρα CLAAS 1

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΦΠΑ:

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄:

Σίνδος, …………………..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
 (σφραγίδα-υπογραφή)



  ΑΔΑ   :   457ΡΩ9Ι-9ΟΔ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Σίνδος , 14/11/2011 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                       Αρ.Πρωτ: 34953 

               ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
               Τμήμα Καθαριότητας
               Ταχ. Δ/νση       : Πλατεία Δημοκρατίας
         Σίνδος, 57400                                  
               Πληροφορίες   : Καϊτατζής Δημήτριος και Κιοσέογλου Ευδοκία
               Τηλέφωνο    : 2310 586830 – 40 (εσωτ. 220, 215)
               Fax               : 2310 586846

ΠΕΡΙΛΗΨΗ υπ’ αρίθμ 21/2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»  

Ο  Δήμαρχος  Δήμου  Δέλτα  διακηρύσσει  Ανοικτό  Διαγωνισμό  με  σφραγισμένες 

προσφορές  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 

Δέλτα προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η  προμήθεια ανταλλακτικών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Ο  Διαγωνισμός  θα  γίνει  την  07/12/2011  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  10.00  π.μ.  (λήξη 

υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Δέλτα στην οδό Πλατεία Δημοκρατίας, 

Σίνδος Θεσσαλονίκης, Γρ. προμηθειών & Συμβάσεων, 2ος όροφος, ΤΚ 57400, ενώπιον 

της αρμόδιας Επιτροπής.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζόμενων ορίζεται σε πέντε 

επί τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού  70.000,00  €  ήτοι σε  3.500,00 €,  για τους 

συμμετέχοντες που θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά 

τις  εργάσιμες ημέρες και  ώρες στα γραφεία του Δήμου Δέλτα,  Πλατεία  Δημοκρατίας, 

Σίνδος Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57400,  στο τηλέφωνο 2310586-830 ή 840  (εσωτ. 220), κ. 

Καϊτατζής Δημήτριος και Κιοσέογλου Ευδοκία (εσωτ. 215).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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