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ΜΕΛΕΤΗ 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. 
(ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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34913000[ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ] 
 
 
 

  
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ           :     € 1.617,65 

  Φ.Π.Α.                                  :     €388,24 

 ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ               :    € 2.005,89 
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Ι.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 

1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η Προμήθεια ανταλλακτικών  λοιπών 

μηχανημάτων (χορτοκοπτικών, αλυσοπριόνων και λοιπών μηχανημάτων κήπων)  για 

τις ανάγκες  του Δήμου Ληξουρίου. 
 Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι επώνυμα, άριστης ποιότητας από αυτά που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο και θα πληρούν τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.  
Το ποσό της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται σε 2.005,89 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) και θα καλυφθεί από πίστωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 και 
ειδικότερα: 

➔ Από τον ΚΑ. 35.6672 εγγεγραμμένου ύψους 3.000,00 ευρώ,για τις ανάγκες της 

παρούσας απαιτείται διάθεση πίστωσης ύψους 2.005,89 ευρώ. 
Οποιαδήποτε προσφορά οικονομικού φορέα πρέπει να γίνει στο σύνολο των ειδών και των 
προβλεπομένων ποσοτήτων,έκαστης ομάδας. 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 και του Ν. 4782/2021, και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με πρόσκληση υποψήφιων αναδόχων για την 
κατάθεση προσφοράς.  
2.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Η ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με: 
 

• Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

• Ν. 4270/2014: «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό» (ΦΕΚ 143 α’ 2014) 

• Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-2006) 

• Το  Ν. 3852/2010/ ΦΕΚ Α’ 87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

• Το Ν. 4782/2021 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ανταλλακτικών  λοιπών 

μηχανημάτων (χορτοκοπτικών, αλυσοπριόνων και λοιπών μηχανημάτων κήπων)  για 

τις ανάγκες  του Δήμου ΛΗΞΟΥΡΊΟΥ. 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι επώνυμα, άριστης ποιότητας από αυτά που 

κυκλοφορούν στο εμπόριο και θα πληρούν τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.  

       Ληξούρι 01/09/2022 

       Ο Συντάξας 

        

            ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
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ΙΙ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΑ 

1 ΛΑΜΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 017 ΤΕΜ 29,30 5 146,50 
2 ΛΑΜΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 40CC ΤΕΜ 35,45 5 177,25 
3 ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ MS290 ΤΕΜ 51,10 5 255,50 
4) ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ MSL70MS 192T ΤΕΜ 13,00 12 156,00 
5) ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ HT 101 ΤΕΜ 12,00 6 72,00 
   ΣΥΝΟΛΟ 807,25 
   ΦΠΑ 24% 193,74 
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 1.000,99 

 
ΟΜΑΔΑ Β 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΑ 

1 ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ MS 250C 
MS 310 ΤΕΜ 17,90 6 

107,40 
2 ΚΕΦΑΛΗ ΧΟΡΤΟΚ. ΑΤΤΙΛΙΝΑ ΤΕΜ 13,00 10 130,00 
3 ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΕΜ 9,50 5 47,50 
4 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 142 μ ΤΕΜ 25,20 15 378,00 
5 ΓΡΑΣΟ ΧΟΡΤΟΚ. ΤΕΜ 4,50 15 67,50 
6 ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ  ΤΕΜ 4,00  20 80,00 
 ΣΥΝΟΛΟ 810,40  
 ΦΠΑ 24% 194,50 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.004,90 

 
 

Ληξούρι  16/07/2021 
 Ο συντάξας 

        
            ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΟΜΑΔΑ Α 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΑ 

1 ΛΑΜΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 017 ΤΕΜ  5  

2 ΛΑΜΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 40CC ΤΕΜ  5  

3 ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ MS290 ΤΕΜ  5  

4) ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ MSL70MS 192T ΤΕΜ  12  

5) ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ HT 101 ΤΕΜ  6  

 ΣΥΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ 24%  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 

Ληξούρι_____/_____/2022 

Ο Προσφέρων 

 

 

____________________ 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΑ 

1 ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ MS 250C MS 310 ΤΕΜ  6  

2 ΚΕΦΑΛΗ ΧΟΡΤΟΚ. ΑΤΤΙΛΙΝΑ ΤΕΜ  10  

3 ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΕΜ  5  

4 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 142 μ ΤΕΜ  15  

5 ΓΡΑΣΟ ΧΟΡΤΟΚ. ΤΕΜ  15  

6 ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ  ΤΕΜ  20  

 ΣΥΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ 24%  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 

Ληξούρι_____/_____/2022 

Ο Προσφέρων 
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ΙΙΙ.ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΆΡΘΡΟ 1ο – Ισχύουσες διατάξεις 

• του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

• του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-2006) 

• του Ν. 3852/2010/ ΦΕΚ Α’ 87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

• του Αστικού Κώδικα 

• του Ν.4782/2021 
ΆΡΘΡΟ 2ο – Συμβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
• Η υπογραφείσα σύμβαση. 
• Η Τεχνική Περιγραφή 
• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
• Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
• Η Οικονομική προσφορά 
ΆΡΘΡΟ 3ο –Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου 
με κριτήριο την τιμή προσφοράς, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών της Τεχνικής Έκθεσης, και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
Ο μέγιστος αριθμός ομάδων(τμημάτων) που μπορεί να ανατεθεί  σε έναν προσφέροντα ορίζεται ως 
κάτωθι: Α] είτε για το σύνολο των δύο(2) ομάδων της διαγωνιστικής διαδικασίας  & Β]είτε ξεχωριστά 
για την Ομάδα 1  και ξεχωριστά για την Ομάδα 2  
ΆΡΘΡΟ 4ο –Δαπάνη Δημοσίευσης 
Δεν προβλέπονται δαπάνες δημοσίευσης που να βαρύνουν το ανάδοχο καθώς η προμήθεια δεν 
διενεργείται με διαγωνιστικές διαδικασίες. 
ΆΡΘΡΟ 5ο – Τιμές Προσφορών 
Στην τιμή της προσφοράς θα ενσωματώνεται η μεταφορά και παράδοση των  υλικών στο Δήμο 
Κεφαλονιάς. Τα απαιτούμενα για  όλη τη διάρκεια της προμήθειας και κάθε δαπάνη για την μεταφορά 
του υλικού στην  βαρύνουν τον ανάδοχο. 
ΑΡΘΡΟ 6ο – Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές / Τεχνικά στοιχεία προσφοράς 
Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
μελέτης.  Η γνωμοδοτική επιτροπή προμηθειών  έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τις απαιτούμενες 
διευκρινίσεις και την επίδειξη λειτουργίας του προσφερόμενου υλικού για την καλύτερη αξιολόγηση των 
προσφορών. 
ΆΡΘΡΟ 7ο – Περιεχόμενο Σύμβασης 
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Τεχνικής Έκθεσης, της Συγγραφής Υποχρεώσεων και της 
προσφοράς του οικονομικού φορέα που έγινε αποδεκτή και περιλαμβάνει κατ’ελάχιστον τα ακόλουθα: 

• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 

• Τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

• Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.  

• Tις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

• Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   

• Tα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  

• Tην συμφωνηθείσα τιμή.  

• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.  

• Tις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  



• Tον τρόπο παραλαβής.  

• Tον τρόπο πληρωμής.  

• Tις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις. 

• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και εμπεριέχεται στην παρούσα ΓΣΥ.  
Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο Ληξουρίου από τον Δήμαρχο.  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016 και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι 
ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα φαινόμενα που δεν μπορούν να προβλεφθούν από την 
αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντοντα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) 
μπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύμβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον 
τα έκτακτα αυτά φαινόμενα στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης. Οι 
προθεσμίες που συντρέχουν στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204. 
ΆΡΘΡΟ 8ο – Τρόπος εκτέλεσης- τόπος και χρόνος παράδοσης/Ποινικές ρήτρες 
1. Η μεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνουν με δαπάνη του προμηθευτή.  
2.Η παράδοση των ειδών θα γίνει άπαξ ή τμηματικά ανάλογα της ανάγκες  της υπηρεσίας για το σύνολο 
των ειδών.  
3. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 
άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση 
των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.  
4. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
ΑΡΘΡΟ 9ο – Ποιότητα υλικών  
Τα υλικά  πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων προδιαγραφών 
και προτύπων που προβλέπονται στην Τεχνική Έκθεση 

ΑΡΘΡΟ 10ο – Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει τα υλικά σύμφωνα με την επιθυμία της υπηρεσίας 
ολικά ή τμηματικά. Στην περίπτωση των τμηματικών παραδόσεων τα υλικά θα παραδίδονται άμεσα μετά 
από την ειδοποίηση και τη διέλευση εύλογης προθεσμίας. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας αμέσως μετα΄την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή και για ένα  έτος ή έως την 
εξάντληση των ποσοτήτων.  
ΆΡΘΡΟ 11ο – Τρόπος Πληρωμής – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Κρατήσεις  
 1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον για την παρούσα δημόσια σύμβαση είναι τα 
εξής: 

 α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από το αρμόδιο γωνμοδοτικό όργανο  

β) Αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη του Δήμου 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας  

2.Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος .  
Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο και θα αποδίδεται 
από τον Προμηθευτή.  
ΑΡΘΡΟ 12ο – Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του Προμηθευτή είναι κατ’ αρχήν σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης. 

       Ληξούρι 01/09/2022 
       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ            
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