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ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ 11/2019 

ΜΔΛΔΣΖ Δπί ηεο αλσηέξσ κειέηεο έρνπκε λα 

παξαηεξήζνπκε ηα παξαθάησ: 1. Δίκαζηε εηζαγσγηθή 

εηαηξεία θπξίσο εθάκηιισλ αληαιιαθηηθψλ. 2. χκθσλα 

κε ηελ αλσηέξσ κειέηε δεηνχληαη γλήζηα αληαιιαθηηθά 

ησλ νρεκάησλ. Δπνκέλσο ε εηαηξεία καο απνθιείεηαη 

απφ ηε ζπκκεηνρή παξφιν πνπ επί πνιιά ρξφληα 

αζρνιείηαη κε αληαιιαθηηθά νρεκάησλ. 3. Γελ κπνξεί λα 

ζπκκεηάζρεη ζηνλ δηαγσληζκφ θακία εηαηξεία 

θαηαζθεπήο νρεκάησλ (αληηπξνζσπεία) πνπ 

εκπνξεχεηαη γλήζηα αληαιιαθηηθά, γηαηί δελ κπνξεί λα 

εκπνξεπηεί γλήζηα αληαιιαθηηθά άιιεο εηαηξείαο 

θαηαζθεπήο νρήκαηνο. Γειαδή ε εηαηξεία MERCEDES 

δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη, δηφηη κε πνηλή απνθιεηζκνχ 

ζα πξέπεη γηα ηελ Οκάδα 1 λα πξνζθέξεη θαη γλήζηα 

αληαιιαθηηθά γηα MAN, IVECO, DAF, SCANIA θιπ.. 

Απηφ είλαη αδχλαηνλ λα ζπκβεί. 4. Σα πεξηζζφηεξα απφ 

ηα εθάκηιια αληαιιαθηηθά πνπ εκπνξεπφκαζηε, είλαη 

πξψηεο ηνπνζέηεζεο, δειαδή ην ίδην αληαιιαθηηθφ κε 

ην γλήζην, πνπ ε ηηκή ηνπ φκσο είλαη πνιχ ρακειφηεξε. 

Πρ. ζην απηνθίλεην MERCEDES 1318 πνπ έρεηε ζηε 

κειέηε, έρεηε ζέζεη ηηκή γηα ηαθάθηα 188,70€ (p/n 

A0054202320), ελψ ε ηηκή γηα ηα εθάκηιια ηαθάθηα, 

πνπ κπνξεί λα είλαη θαη πξψηεο ηνπνζέηεζεο, είλαη 

102,00€. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ηελ αληιία λεξνχ (p/n 

A9042004901) πνπ έρεηε ζέζεη ηηκή 361,20€, ελψ ε 

εθάκηιιή έρεη ηηκή 96,00€. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε κίδα 

(p/n A0051512001) πνπ ζηε κειέηε έρεη ηεζεί 1.273,78€ 

 

Αλαδήηεζε 

Γηαβνπιεχζεσλ  
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θαη ζε εθάκηιιν αληαιιαθηηθφ θνζηίδεη 367,10€. Σα ίδηα 

παξαδείγκαηα ππάξρνπλ θαη ζηα άιια πιαίζηα ηεο 

κειέηεο, φπσο δπλακφ κε p/n A0131547802 πνπ έρεη 

ηεζεί ζηε κειέηε ηηκή 951,70€, ελψ ε ηηκή ηνπ 

εθάκηιινπ είλαη 335,00€ ή θαη ιίγν κεγαιχηεξε ή θαη 

ιίγν κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή απηή. Γειαδή ν Γήκνο 

επηιέγεη απφ ηα ίδηα αληαιιαθηηθά λα πξνκεζεπηεί απηφ 

κε ηελ κεγαιχηεξε ηηκή. 5. Εεηείηαη απφ ηελ 11/2019 

κειέηεο ζαο, ν ηηκνθαηάινγνο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

αληαιιαθηηθνχ, φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζα 

ζπκκεηάζρεη είλαη εηζαγσγέαο, φπσο ε εηαηξεία καο. 

Σέηνηνη ηηκνθαηάινγνη δελ κπνξεί λα ρνξεγεζνχλ ζηνλ 

Γήκν, ηνλ νπνίνλ δελ ελδηαθέξεη πφζν αγνξάδεη ε 

εηαηξεία καο θαη θάζε εηζαγσγηθή εηαηξεία. 6. Εεηείηαη 

απφ ηελ ίδηα κειέηε λα ρνξεγεζεί αληίγξαθν 

ηηκνθαηαιφγνπ ηνπ εηζαγσγέα ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ, φηαλ απηφο δελ 

είλαη εηζαγσγέαο. Οχηε απηφο ν ηηκνθαηάινγνο κπνξεί 

λα ρνξεγεζεί ζηνλ πειάηε καο γηα λα ην ππνβάιιεη ζηνλ 

Γήκν. 7. Ζ ηηκνιφγεζε ησλ αληαιιαθηηθψλ κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε κειέηε είλαη εθηφο 

πξαγκαηηθφηεηαο, γηαηί ην θέξδνο ηνπ εηζαγσγέα ή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ δελ είλαη εηζαγσγέαο θαη ζα 

ζπκκεηάζρεη ζηνλ δηαγσληζκφ, ζα είλαη ή δεκηά ή 

κεδακηλφ, αθνχ ην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δψζεη ζηνλ δηαγσληζκφ ζα 

εθαξκφδεηαη επί ηεο ηηκήο αγνξάο ηνπ αληαιιαθηηθνχ 

απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (ν νπνίνο ζα αγνξάδεη είηε 

απφ ηελ εηαηξεία θαηαζθεπήο ηνπ αληαιιαθηηθνχ αλ 

είλαη εηζαγσγέαο, είηε απφ ηνλ εηζαγσγέα) θαη ην 

ππφινηπν ζα είλαη ην θέξδνο. 8. Οη ηηκέο ηνπ Πίλαθα 

Κφζηνπο Δλδεηθηηθψλ Αληαιιαθηηθψλ ηεο κειέηεο, είλαη 

πνιχ πςειέο, αθνχ δεηνχληαη κφλν γλήζηα 

αληαιιαθηηθά θαη δελ θαηαιαβαίλνπκε ηνλ ιφγν (είλαη 

δηθαίσκα ηνπ Γήκνπ), αθνχ ηα εθάκηιια ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο είλαη ζηελ θπξηνιεμία ηα ίδηα αθξηβψο κε ηα 

γλήζηα. 9. Οη πσιήζεηο πνπ δεηά ε κειέηε λα έρεη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ είλαη 

ειάρηζηεο. Γελ θαιχπηνπλ νχηε ην πνζφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο θάζε νκάδαο. 10. Αλ γλσξίδεηε 

έζησ θαη κία (1) εηαηξεία πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηεο 

κειέηεο, ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηείηε απφ ηελ εηαηξεία 

απηή κε δηαπξαγκάηεπζε ζχκθσλα κε ην Νφκν ηα 

αληαιιαθηηθά θαη λα κε πξαγκαηνπνηήζεηε 

πξνζρεκαηηθφ δηαγσληζκφ. Γηα ηελ εηαηξεία, Ησάλλεο 

Ρσζζφπνπινο  
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ρεηηθά κε ηελ 11/2019 Μειέηε παξαζέζνπκε ηηο 

παξαθάησ απφςεηο: 1. Απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ 

ηεο αλσηέξσ κειέηεο φιεο νη Δηαηξείεο Καηαζθεπήο 

Ορεκάησλ - Αληηπξνζσπείεο (Δ.Κ.Ο. - 

Αληηπξνζσπείεο), αθνχ ε κειέηε απαηηεί λα ππνβιεζεί 

κία πξνζθνξά γηα θάζε Οκάδα, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη πνιιέο Δ.Κ.Ο. – Αληηπξνζσπείεο 

(MAN, MERCEDES, IVECO, DAF θιπ.). 2. 

Απνθιείνληαη νη εηαηξείεο πνπ δελ είλαη Δ.Κ.Ο. – 

Αληηπξνζσπείεο, αθνχ αλ εκπνξεπηνχλ γλήζηα 

αληαιιαθηηθά απφ ηηο Δ.Κ.Ο. – Αληηπξνζσπείεο θαη 

ζχκθσλα κε ηελ ηηκνιφγεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

αλσηέξσ κειέηε, ζα έρνπλ ή δεκηά ή ειάρηζην θέξδνο. 3. 

Απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ νη εηαηξείεο πνπ 

εκπνξεχνληαη εθάκηιια αληαιιαθηηθά, ηα νπνία ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη αθξηβψο ίδηα κε ηα γλήζηα. 4. 

Ο αλάδνρνο ζα πνπιάεη κε δεκηά ή κηθξφ θέξδνο ζην 

Γήκν γηαηί ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θνζηνιφγεζεο ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί αληίγξαθν ηηκνθαηαιφγνπ 

αγνξάο θαη επί ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ απηνχ ζα 

εθαξκφδεηαη ε έθπησζε πνπ ν αλάδνρνο έρεη θαηαζέζεη 

ζην δηαγσληζκφ. Πρ. Αλ θάπνην αληαιιαθηηθφ ε Δ.Κ.Ο. 

– Αληηπξνζσπεία ην πνπιά ζηνλ αλάδνρν 100,00€ θαη 

απηφο έρεη θαηαζέζεη έθπησζε 10% ζηνλ δηαγσληζκφ, 

ελψ ζα ην αγνξάδεη 100,00€, ζα ην πνπιά 90,00€. 5. Απφ 

ηε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ησλ γλεζίσλ αληαιιαθηηθψλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί ζηε κειέηε, κε ηηο ηηκέο ησλ αληαιιαθηηθψλ, 

γλεζίσλ θαη εθάκηιισλ πνπ πξνκεζεχηεθε ν Γήκνο κε 

ηνλ πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ, πξνθχπηνπλ ηα 

παξαθάησ. ηνλ πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ ηα 

αληαιιαθηηθά ήηαλ γλήζηα ή εθάκηιια. ηνπο παξαθάησ 

πίλαθεο, ε πξψηε ηηκή (Α) ζε επξψ (€) αθνξά ηνλ 

πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ (ν Γήκνο αγφξαδε κε επηπιένλ 

έθπησζε επί ηεο ηηκήο απηήο) θαη ε δεχηεξε (Β) αθνξά 

ηελ ηηκή ηνπ αληαιιαθηηθνχ ζηνλ πξνο δηαβνχιεπζε 

δηαγσληζκφ. α. ηνλ πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ 

πεξηιακβάλεηαη ην φρεκα MERCEDES 1318 κε αξηζκφ 

πιαηζίνπ WDB970065-1K-910522. ηελ 11/2019 

κειέηε πνπ αλαξηήζαηε γηα δηαβνχιεπζε, 

πεξηιακβάλεηαη ην φρεκα MERCEDES 1318 κε αξηζκφ 

πιαηζίνπ WDB9700651L091565. Σα δπν απηά νρήκαηα 

θέξνπλ ηα ίδηα παξαθάησ αληαιιαθηηθά: Αληιία λεξνχ / 

p.n.: A9042004901 / (Α) 155,00€ / (Β) 361,20€ 

Αξηζηεξή βάζε πξνθπιαθηήξα / p.n.: A9705253439 / 

(Α) 25,00€ / (Β) 84,93€ Δθθηλεηήο (Μίδα) / p.n.: 

A0051512001 / (Α) 190,00€ / (Β) 1.273,78€ 

Θεξκνζηάηεο θηλεηήξα / p.n.: A0052032675 / (Α) 9,00€ 



/ (Β) 18,67€ Σαθάθηα εκπξφο ηξνρνχ / p.n.: 

A0054202320 / (Α) 78,00€ / 1(Β) 88,70€ β. ηνλ 

πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ πεξηιακβάλεηαη ην φρεκα 

MERCEDES 1828K κε αξηζκφ πιαηζίνπ 

WDB9525031K479572. ηελ 11/2019 κειέηε 

αλαξηήζαηε γηα δηαβνχιεπζε, πεξηιακβάλεηαη ην φρεκα 

MERCEDES 1828K κε αξηζκφ πιαηζίνπ 

WDB9525031Κ910528. Σα δπν απηά νρήκαηα θέξνπλ 

ηα ίδηα παξαθάησ αληαιιαθηηθά: Μίδα / A0051512001 / 

(Α) 200,00 / (Β) 1.034,79 Αληιία ζπκπιέθηε άλσ / 

A0012959106 / (Α) 55,00 / (Β) 120,35 Γηζθφπιαθα 

εκπξφο ηξνρνχ / A9424212112 / (Α) 100,00 / (Β) 163,20 

Θεξκνζηάηεο θηλεηήξα / A0042031675 / (Α) 14,00 / (Β) 

21,80 Βνιάλ / A9060306605 /(Α) 190,00 / (Β) 512,48 

Σαθάθηα εκπξφο ηξνρνχ / A0064201120 / (Α) 75,00 / (Β) 

166,60 Φεξκνπίη πίζσ ηξνρνχ / A6594232810 / (Α) 

60,00 / (Β) 330,90 γ. ηνλ πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ 

πεξηιακβάλεηαη ην φρεκα MERCEDES 2635K κε 

αξηζκφ πιαηζίνπ WDB9521431K476806. Σν ίδην φρεκα 

πεξηιακβάλεηαη θαη ζηνλ ηξέρνληα δηαγσληζκφ. Μίδα / 

A0051515001 / (Α) 350,00 / (Β) 1.022,42 Γηζθφπιαθα 

εκπξφο ή πίζσ / A9424230012 / (Α) 95,00 / (Β) 163,20 

Σαθάθηα εκπξφο ή πίζσ / A0064201120 /(Α) 90,00 / (Β) 

166,60 δ. ηνλ πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ 

πεξηιακβάλεηαη ην φρεκα MERCEDES 1522 κε αξηζκφ 

πιαηζίνπ WDB9700751L592464. Σν ίδην φρεκα 

πεξηιακβάλεηαη θαη ζηνλ ηξέρνληα δηαγσληζκφ. Σαθάθηα 

ηξνρνχ / Α0054202320 / (Α) 80,00 / (Β) 188,70 Φίιηξν 

αέξνο / A0030949604 / (Α) 35,00 /(Β) 118,18 Φίιηξν 

θαπζίκνπ / A0000901551 / (Α) 5,00 /(Β) 14,62 Φίιηξν 

ιαδηνχ / A0001801609 / (Α) 5,00 / (Β) 12,42 ε. ηνλ 

πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ πεξηιακβάλεηαη ην φρεκα 

MERCEDES 2641K κε αξηζκφ πιαηζίνπ 

WDB9321431K910521. ηελ 11/2019 κειέηε 

αλαξηήζαηε γηα δηαβνχιεπζε, πεξηιακβάλεηαη ην φρεκα 

MERCEDES 2641K κε αξηζκφ πιαηζίνπ 

WDB9321431L429716. Σα δπν απηά νρήκαηα θέξνπλ 

ηα ίδηα παξαθάησ αληαιιαθηηθά: Μίδα / A0071510201 / 

(Α) 390,00 / (Β) 1.236,40 Θεξκνζηάηεο θηλεηήξα / 

A0052032675 / (Α) 7,00 / (Β) 18,67 Φαλάξη πίζσ 

αξηζηεξφ ή δεμί / A0015406270 / (Α) 35,00 / (B) 109,63 

Φπγείν λεξνχ / A9425003303 / (Α) 380,00 / (Β) 719,30 

6. χκθσλα κε ηελ Τ.Α. 4993/745/24-04-1975, ε νπνία 

ηξνπνπνηεί ηελ παξάγξαθν 3α ηεο Τ.Α. 3373/390/20-03-

1975, ε Δπηηξνπή ηεο Τ.Α. 3373/390/20-03-1975 ζα 

δηελεξγεί ηελ σο άλσ πξνκήζεηα «ζπκθψλσο πξνο ηηο 

δηαηάμεηο πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ ………. ή ηαο 

ηζρχνπζαο ηνηαχηαο πεξί πξνκεζεηψλ ζηνπο 

Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θιπ.)». Γειαδή 



κέρξη 20.000€ κε απεπζείαο αλάζεζε, κέρξη 60.000€ 

χζηεξα απφ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, γηα πάλσ απφ 

60.000€ κε δηαγσληζκφ θάησ ή άλσ ησλ νξίσλ αλάινγα, 

φπσο έρεη απνθαλζεί ην ΓεΘ. Με εθηίκεζε 

.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.  
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ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΔΠΗ ΣΖ 11/2019 ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 1. χκθσλα κε ηελ 

παξαπάλσ κειέηε ν Γήκνο ζέιεη λα πξνκεζεπηεί κφλν 

γλήζηα αληαιιαθηηθά νρεκάησλ. Έρεη ζέζεη ζηελ ίδηα 

Οκάδα ηα αληαιιαθηηθά απφ φιεο ηηο αληηπξνζσπείεο 

νρεκάησλ πνπ πξνυπνζέηεη γηα ηε ζπκκεηνρή έζησ θαη 

κίαο απφ απηέο, ηελ ζπλεξγαζία κε φιεο ηηο άιιεο. 

Δπεηδή απηφ δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπκβεί, απνθιείνληαη 

απφ ηνλ δηαγσληζκφ φιεο νη αληηπξνζσπείεο νρεκάησλ. 

2. Γελ ζέιεη ν Γήκνο λα πξνκεζεπηεί εθάκηιια 

αληαιιαθηηθά κε ηηκέο πνιχ κηθξφηεξεο απφ απηέο πνπ 

έρνπλ ηα γλήζηα θαη έρνπλ ηεζεί ζηε κειέηε. 3. Οη 

πσιήζεηο πνπ δεηεί ε κειέηε είλαη ειάρηζηεο αλ ςάρλεηε 

γηα αμηφπηζηνπο αλαδφρνπο πνπ λα εθαξκφζνπλ ζηελ 

πξάμε ηελ κειέηε. 4. Γηα φζα αληαιιαθηηθά δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε, ν αλάδνρνο κε βεβαηφηεηα 

ζα πνπιά κε δεκία ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν 

θνζηνιφγεζεο ηεο κειέηεο. 5. Σν «ηεθκήξην ιηαληθήο 

ηηκήο» είλαη εθεχξεζε ρσξίο νπζία. Άιιε είλαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα ζην εκπφξην ησλ αληαιιαθηηθψλ. 6. Γελ 

παξαρσξνχληαη ηηκνθαηάινγνη νχηε ζηνλ Γήκν, νχηε ζε 

άιιε εηαηξεία πνπ ζα ήζειε λα ζπκκεηέρεη ζηνλ 

δηαγσληζκφ θαη λα ηα παξαδψζεη ζηνλ Γήκν. 7. Γελ 

είλαη ινγηθφ ζε απηνθίλεηα αξθεηψλ εηψλ λα 

ηνπνζεηνχληαη κφλν γλήζηα αληαιιαθηηθά.  

 

Όλνκα 
ΔΜΠΟΡΙΚΗ 

Α.Δ.Β.Δ 

Email 
info@empo.gr 

Άξζξν 
ΤΝΟΛΟ 

ΜΔΛΔΣΗ  

Ζκ/λία 
04/12/2019 

04/12/2019 ΠΡΟ: ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΔΧΝ ΚΑΗ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ 

ΘΔΜΑ: ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ 11/2019 ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ 

ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΛΔΣΧΝ & ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ε ζπλέρεηα ηεο πξφζθιεζεο ζαο γηα 

δεκφζηα δηαβνχιεπζε επί ηεο 11/2019 Μειέηεο ηεο 

Γ/λζεο Αλαθχθισζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ 

Απνξξηκκάησλ / Σκήκα Μειεηψλ θαη ρεδηαζκνχ 



πζηεκάησλ Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, 

ζαο παξαζέηνπκε ηηο παξαθάησ απφςεηο καο πνπ 

αθνξνχλ ηελ αλσηέξσ κειέηε. Δπί ηεο 11/2019 κειέηεο 

ζαο, πνπ αλαξηήζεθε γηα δηαβνχιεπζε ηελ 19/11/2019, 

παξαζέηνπκε ηα παξαθάησ: 1. Ζ εηαηξεία καο είλαη 

εηζαγσγηθή εηαηξεία α) γλεζίσλ αληαιιαθηηθψλ IVECO 

θαη β) εθάκηιισλ αληαιιαθηηθψλ γηα φια ηα νρήκαηα. 2. 

Απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηελ 

παξαπάλσ κειέηε φιεο νη εηαηξείεο θαηαζθεπήο 

νρεκάησλ (αληηπξνζσπείεο) πνπ εκπνξεχνληαη κφλν 

γλήζηα αληαιιαθηηθά. 3. ην δηαγσληζκφ ηεο αλσηέξσ 

κειέηεο δελ κπνξνχκε λα ζπκκεηέρνπκε γηαηί: 

Δκπνξεπφκαζηε γλήζηα αληαιιαθηηθά IVECO, αιιά φρη 

γλήζηα αληαιιαθηηθά MAN, MERCEDES θιπ.. Γελ 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θακία εηαηξεία θαηαζθεπήο 

νρεκάησλ ζην δηαγσληζκφ ζαο, γηαηί ζα πξέπεη λα 

δεηήζεη απφ άιιε εηαηξεία θαηαζθεπήο νρεκάησλ 

ζπλεξγαζία, αθνχ ηα αληαιιαθηηθά πνπ δεηάηε είλαη 

κφλν γλήζηα θαη ν δηαγσληδφκελνο ζα θαηαζέζεη 

πξνζθνξά γηα ηελ Οκάδα 1 πνπ πεξηιακβάλεη θαη άιιεο 

εηαηξείεο θαηαζθεπήο νρεκάησλ φπσο MAN, 

MERCEDES, DAF, SCANIA θιπ.. Ζ ζπλεξγαζία απηή 

φπσο γλσξίδεηε είλαη αδχλαηε, αθνχ πξέπεη λα γίλεη κε 

φιεο ηηο εηαηξείεο θαηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ πνπ 

δηαζέηεη ν Γήκνο (Γειαδή λα ζπλεξγαζηεί MAN, 

MERCEDES, IVECO, DAF, SCANIA θιπ.) θαη λα 

ππνβιεζεί θνηλή πξνζθνξά, πξάγκα πνπ φπσο γλσξίδεηε 

είλαη αδχλαηνλ. 4. Απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ ζαο 

φιεο νη εηαηξείεο πνπ εηζάγνπλ εθάκηιια αληαιιαθηηθά, 

ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιε ηελ Δπξψπε γηαηί 

πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη νη εηαηξείεο θαηαζθεπήο ησλ 

νρεκάησλ δελ παξάγνπλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

αληαιιαθηηθά πνπ θέξεη ην φρεκα. Γηα απηά 

ζπλεξγάδνληαη κε εηαηξείεο πνπ ηα θαηαζθεπάδνπλ. Πρ. 

γηα ζεη ζπκπιέθηε ζπλεξγάδνληαη κε ηηο εηαηξείεο 

SACHS, VALEO, LUK θιπ.. Σα αληαιιαθηηθά απηά 

είλαη ηα εθάκηιια πξψηεο ηνπνζέηεζεο. Δίλαη επνκέλσο 

απνξίαο άμηνλ γηαηί απνθιείεηε ηα εθάκηιια 

αληαιιαθηηθά θαη πξνηηκάηε κφλν γλήζηα ζε ηηκέο 

πνιιαπιάζηεο θαη κάιηζηα ζε νρήκαηα 15 – 20 εηψλ. 

Γειαδή γηα ην ίδην αθξηβψο αληαιιαθηηθφ ν Γήκνο, 

πιεξψλεη πνιιαπιάζηα. 5. Εεηείηαη ν κέζνο εηδηθφο 

θχθινο εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο λα θαιχπηεη ην 

40% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, δειαδή 13% 

θαηά έηνο. Αλ κε ηηο πσιήζεηο απηέο ζέιεηε λα 

δηαπηζηψζεηε ηελ αμηνπηζηία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

ηφηε ην πνζνζηφ απηφ είλαη πάξα πνιχ κηθξφ. 6. Ζ 

κειέηε έρεη κεηαμχ ηεο πάξα πνιιέο αληηζέζεηο. 

Αλαθέξεη: «Σα αληαιιαθηηθά πνπ ζα πξνκεζεπηνχλ 



κέζσ ΠΚΔΑ ζα είλαη ηα γλήζηα αληαιιαθηηθά» ε άιιν 

ζεκείν: «ε πεξίπησζε πνπ θάπνην γλήζην 

αληαιιαθηηθφ ηνπ ΠΚΔΑ δελ είλαη δηαζέζηκν ιφγσ …… 

ηφηε ζα πξνζθέξεηαη εθάκηιιν αληαιιαθηηθφ» ε άιιν 

ζεκείν: «Σα αληαιιαθηηθά πνπ ζα πξνζθεξζνχλ κπνξεί 

λα είλαη γλήζηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο ή 

εθάκηιια αληαιιαθηηθά (θαλνληζκφο ΔΚ 1400/2002 θαη 

461/2010)». 7. Αλ γλσξίδεηε θάπνηα (κηα) εηαηξεία πνπ 

λα εκπνξεχεηαη γλήζηα αληαιιαθηηθά γηα φιεο ηηο 

εηαηξείεο θαηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ κε ινγηθφ θέξδνο, 

δελ ρξεηάδεηαη δηαγσληζκφο αιιά απεπζείαο αλάζεζε κε 

δηαπξαγκάηεπζε. 8. Σν «ηεθκήξην ιηαληθήο ηηκήο» είλαη 

αηπρήο φξνο πνπ έρεη επηλνεζεί απφ ηε κειέηε θαη δελ 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί. Γειαδή δεηάηε απφ εκάο λα ζαο 

πξνζθνκίζνπκε ην ηηκνιφγην αγνξάο απφ ηελ εηαηξεία 

θαηαζθεπήο ηνπ αληαιιαθηηθνχ ζην εμσηεξηθφ θαη επί 

απηήο λα εθαξκφζεηε ην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ ζα 

θαηαζέζνπκε ζην δηαγσληζκφ. Γειαδή ζα πνπιάκε ζε 

εζάο ζε ηηκή κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή αγνξάο. 9. Γελ 

κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε γηαηί απφ ηελ 1/2017 

κειέηε πνπ αλαξηήζαηε γηα δηαβνχιεπζε ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2017 θαη κέρξη ζήκεξα δελ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί δηαγσληζκφο γηα ηε πξνκήζεηα 

αληαιιαθηηθψλ ηνπ δεχηεξνπ κεγαιχηεξνπ Γήκνπ ηεο 

ρψξαο. Γηα ηελ εηαηξεία, ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ.Β.Δ  
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Πξνο: Γήκν Θεζζαινλίθεο Γηα ηελ δηαβνχιεπζε ηεο 

11/2019 κειέηεο. ηελ 11/2019 κειέηε πνπ αλαξηήζαηε 

γηα δηαβνχιεπζε εθζέηνπκε ηηο παξαθάησ απφςεηο καο: 

1. Καλείο δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θπξίσο ηνκέαο δελ δεηά 

γλήζηα αληαιιαθηηθά γηα νρήκαηα 20 εηψλ. 2. Σα 

εθάκηιια αληαιιαθηηθά ηα αλαγλσξίδεη ε Δπξσπατθή 

Έλσζε φηη είλαη αμηφπηζηα φζν ηα γλήζηα. 3. Οη ηηκέο 

ησλ γλεζίσλ έρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο κε απηέο ησλ 

εθάκηιισλ. 4. ηνλ δηαγσληζκφ δελ κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ Δπίζεκεο Αληηπξνζσπείεο γηαηί απαηηείηαη 

λα ζαο πξνκεζεχζνπλ κε γλήζηα αληαιιαθηηθά πνπ 

πξέπεη λα πξνκεζεπηνχλ απφ αληαγσλίζηξηεο επίζεκεο 

αληηπξνζσπείεο. Σέηνηα ζπλεξγαζία είλαη ινγηθφ λα κελ 

ππάξμεη. 5. Οχηε νη κεγάιεο εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ρξφληα ζηελ εηζαγσγή εθάκηιισλ 

αληαιιαθηηθψλ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ κειέηε, αθνχ 

δεηάηε κφλν γλήζηα αληαιιαθηηθά. 6. Ο δηαγσληζκφο αλ 

δελ είλαη άγνλνο, ζα νδεγήζεη ζε κνλνπσιηαθέο 



θαηαζηάζεηο θαη είλαη αδχλαηνλ λα εθαξκνζηεί ε 

ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί, αλ δελ ππάξμνπλ 

«δηεπθνιχλζεηο». 7. Σν χςνο ησλ πσιήζεσλ πνπ έρεηε 

ζέζεη είλαη πνιχ κηθξφ γηα λα θξίλεηε ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

αλαδφρνπ. Θα εκπηζηεπηείηε αλάδνρν κε ηφζν ιίγεο 

πσιήζεηο φηη ζα ζαο πξνκεζεχζεη έγθαηξα ηα 

αληαιιαθηηθά;  

 
 

 

 
 

 


