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1. Τεχνική Έκθεση  
2. Διακήρυξη 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (Παράρτημα Α΄) 
4. Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα Β΄) 
5. Γενική  Συγγραφή Υποχρεώσεων (Παράρτημα Γ΄) 
6. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Παράρτημα Δ΄) 
7. Έντυπο  Οικ. Προσφοράς (Παράρτημα Ε΄) 
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληρ: Α. Μαναρίδου   
Τηλ:  2522350152                                                                
FAX: 2522023322 
e-mail:manaridou@prosotsani.gr      
 
 
 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» 

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια καινούριου οχήματος πολλαπλών χρήσεων (αυτοκινούμενο 

πολυμηχάνημα) με τρεις μεταβλητές αποσπώμενες υπερκατασκευές το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από το 
Δήμο Προσοτσάνης στην μεταφορά υλικών , στον εκχιονισμό, στην καθαριότητα πάρκων , στον καθαρισμό 

οδών και κοινόχρηστων χώρων. 

 Το αυτοκινούμενο όχημα θα τοποθετούνται ανάλογα με τις ανάγκες οι παρακάτω 

υπερκατασκευές: 

• Λεπίδα Αποχιονισμού  

• Αλατοδιανομέας 

• Υδραυλικός χορτοκοπτικός βραχίονας με Κεφαλή Καταστροφέα και κεφαλή κλαδέματος .  
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

§    Τις   διατάξεις   της   αριθμ.   11389/1993   απόφασης   του   Υπουργού   Εσωτερικών 

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

§    Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06. 

       §    Το άρθρο 4  της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε 

με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) 

 

 

 
                                                                                                                       

                    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

                                                                                        Η  Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας  
 
                     
           Μαναρίδου Αλεξάνδρα                                                Δεληγιαννίδου Δέσποινα    
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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 
ΘΕΜΑ : Δημόσιος  ανοικτός  διαγωνισμός προμήθειας ενός (1) καινούριου οχήματος  πολλαπλών χρήσεων 
(αυτοκινούμενο πολυμηχάνημα) με τρεις μεταβλητές αποσπώμενες υπερκατασκευές  συνολικού 
προϋπολογισμού εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων και τριακοσίων ευρώ   (135.300,00) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 
                                                                           
                                                                 Κωδικός  CPV  34114000-9 

              

       Ο Δήμαρχος  Προσοτσάνης έχοντας υπόψη    τις διατάξεις :  

 

1. Τις διατάξεις της ΥΑ   11389/8-3-1993 (ΦΕΚ 185/Β/1993) «Ενιαίος  κανονισμός προμηθειών Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης –ΕΚΠΟΤΑ».  

2. Τις διατάξεις  του Ν. 3463/06. «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων » 

3.     Το  αριθμ.  Π1/1442/12-08-2013  έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών 

,Μεταφορών & Δικτύων , Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών , περί  εγκρίσεων (εντάξεις – 
τροποποιήσεις)  στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2013 .  

4. Το αριθμ. 20548/09-09-2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών –

Εξαγωγών Θεσσαλονίκης περί μη διάθεσης οχήματος των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού  

στην αποθήκη του Τελωνείου. 

5. Το αριθμ. 13877/17-09-2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας –Θράκης περί  έγκρισης προμήθειας ενός (1)  καινούριου οχήματος  (αυτοκινούμενο 

πολυμηχάνημα)  με τρεις μεταβλητές αποσπώμενες υπερκατασκευές . 

 6.  Τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης  οικονομικού   έτους   2013,  με  ΚΑ  

30/7132.01,(πιστώσεις ΣΑΤΑ)  ύψους 135.300,00 Ευρώ οι οποίες ψηφίστηκαν με την υπ΄αριθμ. 18/2013 

απόφαση της οικονομικής Επιτροπής . 
  7.  Tην   163/2013   απόφαση   Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι    όροι του  διαγωνισμού. 

  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 
ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά , για την προμήθεια ενός (1) καινούριου οχήματος πολλαπλών χρήσεων(αυτοκινούμενο 

πολυμηχάνημα) με τρεις  μεταβλητές αποσπώμενες υπερκατασκευές, για την καλύτερη  αντιμετώπιση 

διαφόρων καταστροφών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων όπως παγετού, χιονόπτωσης, πλημμύρας, 

πυρκαγιάς κ.λ.π.  στο πλαίσιο της οργάνωσης της πολιτικής προστασίας του Δήμου, σύμφωνα με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Τεχνικές προδιαγραφές) που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Η συνολική δαπάνη είναι  εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσια ευρώ  
(135.300,00)  ευρώ με το ΦΠΑ  και βαρύνει  τον Κ.Α.30/7132.01   του προϋπολογισμού  του Δήμου οικ. έτους 

2013-2014 . 

 



 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1.1  Τόπος και χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού 
 

     Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης 18 Δεκεμβρίου 2013  ημέρα Τετάρτη   

και ώρα 11:00 π.μ. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των 

προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

     Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει 

δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

     Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 18 -12-2013,  και ώρα 11.00 π.μ.  στην έδρα της 

Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριμένα στην αίθουσα του Γραφείου Προμηθειών στο ισόγειο του Δήμου 
Προσοτσάνης . 

  

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ΥΑ 11389/93. 

 

 

1.2  Τρόπος λήψης  εγγράφων διαγωνισμού   
  Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή  από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 

Προσοτσάνης στην διεύθυνση  (www.prosotsani.gr) η παραλαβή όμως του σφραγισμένου και 
υπογεγραμμένου εντύπου οικονομικής προσφοράς θα  γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με 

ταχυμεταφορική (courier). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και 

να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού όλες  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά τη δημοσίευση 

της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού και μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την λήξη της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών δηλ. μέχρι τις 11-12-2013 από τα γραφεία του Γραφείου Προμηθειών 

του Δήμου Προσοτσάνης  στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης Ταχ.Δ/νση Χρήστου Σακάρη 15 Τ.Κ. 

66200 Προσοτσάνη πληροφορίες κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα τηλ. Επικ. 2522350152 

  

                           Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως 

επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε να έχει 
στη διάθεση της, πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε 

να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

    Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που 

κατεβάζουν από την ανωτέρω αναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση  από άποψη πληρότητας και εφόσον 

διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να 

ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό 

της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.3  Δικαιούμενοι συμμετοχής  
Α. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

 1).  Φυσικά Πρόσωπα  
 2).  Νομικά Πρόσωπα  

 3).  Συνεταιρισμοί 

 4).  Ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8   

       ΕΚΠΟΤΑ) 

1.4  Δικαιολογητικά  συμμετοχής 

     Οι προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα  
παρακάτω δικαιολογητικά: 
Α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τραπέζης για ποσό που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (με ΦΠΑ)  ήτοι ποσού 6.765,00€ 

ισχύος (210) ημερών.  

Β.  Κατά περίπτωση:  



 

            1).  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 

διαγωνιζομένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.   

2. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά: 

α) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

β) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

γ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

δ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C316 της 27/11/1995). 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες. 

3. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

4. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόμενος   είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης( τόσο για τους 
ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό) κατά την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

5. 
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

           2). ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του 

στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή 

ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από 
την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου 

αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα 

που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού     



 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( τόσο για 
τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό)  κατά την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

           3). ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

            Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και «Αλλοδαπούς πολίτες» 

αντίστοιχα. Ειδικότερα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά . 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις 

των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί 

με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 

1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

 

            4). ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του διαγωνιζομένου, 

και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του 

διαγωνιζομένου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων 

του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 ή για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 

της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί νόμιμα.  

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
διαγωνιζόμενος  δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

5.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( τόσο για 

τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό)   κατά την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού   

 



 

            5). ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, 

ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό 

πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

2.  

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών των μελών τους) 

στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριμένο έργο, θα 

λάβουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την αναθέτουσα αρχή, 

σύμφωνα πάντοτε με την Ελληνική νομοθεσία, έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του 

έργου. 

              
             Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι 

τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη δήλωση του διαγωνιζομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι 
εγκατεστημένος ο υποψήφιος Ανάδοχος.  

 

            Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 
έγγραφα και ότι  δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η 
ένορκη αυτή δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου 
εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 

 

       Γ.  Απόφαση του διαχειριστικού– εκπροσωπευτικού οργάνου της συμμετέχουσας επιχείρησης που 
εγκρίνει την συμμετοχή αυτής στο  Διαγωνισμό ορίζει τον νόμιμο εκπρόσωπο διορισμένο με σχετική 
δήλωση ή επίσημο έγγραφο. Εάν η προσφορά κατατεθεί κατά την ημέρα του διαγωνισμού από 

οιοδήποτε πλην του νόμιμου εκπροσώπου απαιτείται εξουσιοδότηση του εκπροσώπου της για την 

κατάθεση της προσφοράς .   

 
       Δ. Τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συμμετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις 

του ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου  και  των  εγγράφων  τροποποιήσεών  του 

(για  διαγωνιζόμενους  με μορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  επικυρωμένο   αντίγραφο  ή  απόσπασμα του 

καταστατικού του διαγωνιζόμενου  και  των  εγγράφων  τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  

Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος ΑΕ, τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή  τους το 

νομικό πρόσωπο 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 ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

            - Aτομικές επιχειρήσεις   επιδεικνύουν μόνον το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους ή αντίστοιχο 
επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά τους. 

 

Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν τα παρακάτω: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν. 1599/1986) του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της 

διακήρυξης, των τευχών δημοπράτησης, των νόμων και αποδέχεται αυτούς πλήρως χωρίς καμία 

επιφύλαξη, όσων αφορά τις αλλοδαπές εταιρείες προσκόμιση ισοδύναμου εγγράφου των χωρών τους. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν. 1599/1986) ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να 

παραδώσει το υπό προμήθεια μηχάνημα στον τόπο που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και όσο 

αφορά στις αλλοδαπές εταιρείες προσκόμιση ισοδύναμου εγγράφου των χωρών τους. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.1599/1986) του διαγωνιζόμενου ότι αναλαμβάνει την διεκπεραίωση κάθε 

εργασίας στο Τελωνείο και σε κάθε άλλη αρχή και όσο αφορά στις αλλοδαπές εταιρείες προσκόμιση 

ισοδύναμου εγγράφου των χωρών τους. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.1599/1986) ότι ο διαγωνιζόμενος θα προσκομίσει με την παράδοση του 

οχήματος και την σχετική έγκριση τύπου και όσο αφορά στις αλλοδαπές εταιρείες προσκόμιση 
ισοδύναμου εγγράφου των χωρών τους. 



 

5. Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.1599/1986) περί του χρόνου παράδοσης του προσφερόμενου 

μηχανήματος και όσο αφορά στις αλλοδαπές εταιρείες προσκόμιση ισοδύναμου εγγράφου των 

χωρών τους. 

6. Υπεύθυνη δήλωση (του Ν.1599/1986) για την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων 

ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και όσο αφορά στις αλλοδαπές εταιρείες 
προσκόμιση ισοδύναμου εγγράφου των χωρών τους. 

7. Υπεύθυνη δήλωση (του Ν.1599/1986) για το χρονικό διάστημα προμήθειας ανταλλακτικών και τον 

χρόνο παράδοσης τους στον Δήμο από την έγγραφη παραγγελία τους και όσο αφορά στις 

αλλοδαπές εταιρείες προσκόμιση ισοδύναμου εγγράφου των χωρών τους. 

Ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει  με  υπεύθυνη δήλωση το εργοστάσιο κατασκευής του 

οχήματος, τον τόπο εγκατάστασής του και το έτος παραγωγής του.  

 Εφόσον οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν το προσφερόμενο είδος μερικά ή ολικά σε δικό τους 
εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου , 
στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση   κατακύρωσης της προμήθειας 

στο διαγωνιζόμενο και μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

 β ) θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη. 

 γ) θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη από το διαγωνιζόμενο εγγύηση. 

 8.  Πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001 του προμηθευτή του προσφερομένου   είδους .  

 9. Ενδεικτικό πελατολόγιο των  προσφερόμενων ειδών στην Ε.Ε. του κατασκευαστή.  

  

Όσο αφορά στις αλλοδαπές εταιρείες προσκόμιση ισοδύναμου εγγράφου των χωρών τους.  

Ο  προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, 

εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τους όρους της προσφοράς, που είναι 

διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.  

 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα, μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, 

είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.   

 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται  ως 

απαράδεκτη. 

 

            Ε.  Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα ως γνήσια  
φωτοαντίγραφα. Τα δε δικαιολογητικά  που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται 
από νόμιμη μετάφραση. 

 
     Ζ. Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια οχήματος περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α που 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
2.1) Τρόπος Σύνταξης –Κατάθεσης των Προσφορών 

• Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην προμήθεια, , μπορούν να καταθέσουν  έγγραφες προσφορές μέχρι 
τις  14:00 μ.μ. της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας  διεξαγωγής της δημοπρασίας, ήτοι μέχρι την 17-12-2013 

ημέρα Τρίτη ή την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την 18-12-2013 ημέρα Τετάρτη και από 

ώρα 10:00 π.μ. (ώρα έναρξης διενέργειας του διαγωνισμού) έως ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης της παραλαβής 

των προσφορών) με αυτοπρόσωπη επίδοση της προσφοράς από τον διαγωνιζόμενο ή νόμιμο 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού. Μόλις λήξει η ώρα για την παράδοση των προσφορών απαγορεύεται η 

αποδοχή άλλων εκτός αν συνεχίζεται η παράδοση χωρίς διακοπή. 

• Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο αδιαφανή  καλά 
σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα,(1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, 1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ(απλή φωτοτυπία του πρωτότυπου)) . 



 

• Οι φάκελοι παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

• Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Δήμο Προσοτσάνης , Χρήστου Σακάρη 15 -Τ.Κ. 66200 

Προσοτσάνη , με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού 

προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών. 

• Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα 

οριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

• Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία αυτοπρόσωπα από τον Υποψήφιο ή από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού, έως και πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού 

γίνονται δεκτές και παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της 
έναρξης του διαγωνισμού, όπως καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με 

τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν 

οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. 

 

• Στον κύριο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται απ' έξω ευκρινώς: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» 

- Αριθμός μελέτης 50/2013 
- Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 18-12-2013 

- Το πλήρες όνομα, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου του διαγωνιζόμενου 

Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 

α) Φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» [ένα (1) πρωτότυπο και (1) αντίγραφο]. 

β) Φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» που θα είναι κλειστός [κλειστός - ένα (1) πρωτότυπο και (1) 

αντίγραφο]. 

γ) Φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», εντός του οποίου θα αναφέρεται ευκρινώς η οικονομική 

προσφορά [κλειστός -ένα (1) πρωτότυπο και (1) αντίγραφο ]. 

• Οι φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

• Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 

με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

• Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβυσίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε 

επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο 

καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 

υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 

προσφορών.  

• Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 

πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία 

τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους 

όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να 

αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της 

προσφοράς.  

• Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των 
τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 



 

 

• Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν ογδόντα (180) 
ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 
 

   

2.2) Φάκελος τεχνικής προσφοράς 

 

             Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα αναγράφει τον τίτλο της Επιχείρησης και την επιγραφή 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
(ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» και θα 

περιλαμβάνει σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο όλα τα ζητούμενα στο τεύχος των τεχνικών 

προδιαγραφών, τεχνικά στοιχεία, χαρακτηριστικά σχέδια, και λοιπές πληροφορίες σε τρόπο που να καθιστά 

σαφή όλα τα στοιχεία του προσφερομένου αντικειμένου. 

Προσφορά μη συνοδευόμενη από το φάκελο αυτό ή από ασαφές ή ελλιπές θα απορρίπτεται. 

Διευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαρθρώσουν την τεχνική προσφορά τους σύμφωνα με τα 

παρακάτω: 

1) Η προσφορά θα είναι διαρθρωμένη με βάση την Διακήρυξη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές σημείο προς 

σημείο. 

2) Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους τα σχετικά PROSPECTUS των 

προϊόντων που προσφέρουν. 

3) Τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, μπορεί να είναι σε 

αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, κατά προτίμηση στην Αγγλική. 

4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 

με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

2.3)Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

 

Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα αναγράφει τον τίτλο της Επιχείρησης και την επιγραφή 
«OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
(ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» 

Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει σε πρωτότυπο και ένα(1) αντίγραφο  την 

οικονομική προσφορά στην οποία πρέπει να έχουν υπολογιστεί και να συμπεριλαμβάνονται : 

α) Η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς. 

β) Η δαπάνη ταξινόμησης, έγκριση τύπου του οχήματος (εκτός τελών κυκλοφορίας) κ.λ.π. ώστε το όχημα με 

την παραλαβή να είναι έτοιμο προς χρήση.   

γ) Η δαπάνη για όλες τις κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., που είναι 

απαραίτητη για την παράδοση του μηχανήματος στον τόπο παράδοσης και με τον τρόπο που προβλέπεται 

από τα τεύχη δημοπράτησης. 

δ) Όλες οι επιβαρύνσεις και οι φόροι, οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων μαζί με τις επιβαρύνσεις που τυχόν 

επιβληθούν αναδρομικά θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

Η τιμή της προσφοράς είναι σε € (ευρώ) και πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά και εγγράφως και θα 

περιλαμβάνει: 

- Αξία απαλλαγμένη από Φ.Π.Α. 

- Τον Φ.Π.Α. που βαρύνει την αξία σε ποσοστό 23 % και σε €. 

- Την συνολική προσφερόμενη τιμή που περιλαμβάνει και τον Φ.Π.Α, αριθμητικώς και ολογράφως. 



 

- Όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ο οποίος θα μονογράψει και τα στοιχεία κατά σελίδα. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να προμηθευτούν από την Υπηρεσία, το 

θεωρημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο οφείλουν να συμπληρώσουν σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο και να συμπεριλάβουν στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς 
 
 
Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται 

υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους 

προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές. 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 

απαράδεκτες.   
 ΑΡΘΡΟ 30 

Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, την Υ.Π. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ και 

την λοιπή σχετική Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία που διέπει των διαγωνισμό. 

Μόλις λήξει η ώρα για την παράδοση των προσφορών απαγορεύεται η αποδοχή άλλων εκτός αν συνεχίζεται η 

παράδοση χωρίς διακοπή. 

ΑΡΘΡΟ 40 

Αποσφράγιση προσφορών - Διαδικασία διαγωνισμού 
 

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 18-12-

2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την 

έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παραπάνω διαδικασία που αφορά διαγωνισμό 
που πραγματοποιείται με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά.  

 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται ή/και σφραγίζονται από το ανωτέρω όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής.  

 Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται από το 

παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.  

Η αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα γίνει την ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί 

από τον Φορέα διεξαγωγής του Διαγωνισμού στους συμμετέχοντες που προκρίθηκαν στα επόμενα στάδια 

αυτού του διαγωνισμού. 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο και εφόσον συγκαλέσει τις απαιτούμενες 
συνεδριάσεις προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλλαν προσφορές, καθώς και των 

δικαιολογητικών που υπέβαλαν στο πρακτικό 1 το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Το πρακτικό 1 

κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με αποδεικτικό παραλαβής και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της 

Υπηρεσίας.  

Κατόπιν τούτου η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση την μονογραφή ή/και την σφράγιση 

όλων των στοιχείων της Τεχνικής προσφοράς και στην συνέχεια στην αξιολόγηση - βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών των συμμετεχόντων που προκρίθηκαν σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού (2ο στάδιο) την ημέρα 

και ώρα που έχει γνωστοποιηθεί σε αυτούς με σχετική ανακοίνωση, που τους έχει αποσταλεί μέσω 

τηλεομοιοτυπίας (fax). Το αναφερόμενο όργανο ανακοινώνει το πρακτικό 2 το οποίο υπογράφει και 

σφραγίζει. Το πρακτικό 2 κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με αποδεικτικό παραλαβής και αναρτάται στον 
πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας..  

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγιστεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 

στοιχείων του διαγωνισμού σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες στο στάδιο 

αυτό του διαγωνισμό (3ο στάδιο) με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax). 

Οι φάκελοι των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την 



 

ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. Η επιτροπή διαγωνισμού ανακοινώνει το πρακτικό 3 στους 

συμμετέχοντες του σταδίου αυτού με αποδεικτικό παραλαβής και το αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων της 

Υπηρεσίας.  

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν κατά την αποσφράγιση των προσφορών (Φάκελος Προσφοράς, 

Τεχνική προσφορά, Οικονομική προσφορά) είναι οι προσφέροντες ή νόμιμοι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι 

τους. 

ΑΡΘΡΟ 50 

Αξιολόγηση προσφορών 

 

 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, βάση του κριτηρίου της συμφερότερης προσφοράς, λαμβάνονται 

υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 

- H τιμή 

- Η κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 

- Ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος 

- Τα λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος 

- Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας 

- Η εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση εκ μέρους του προμηθευτή 

- Η επάρκεια ανταλλακτικών και ο χρόνος παράδοσης τους 

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές και 

δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τις καθοριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους ουσιώδεις όρους της 

παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που κατά τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ουσιωδώς ή 

υστερούν σε σχέση με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται.  Η αξιολόγηση γίνεται με βάση 
την παρακάτω διαδικασία: 

Α) τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών του κάθε προμηθευτή σε σχέση με τις προδιαγραφές που έχει 

καθορίσει η Υπηρεσία, η ποιότητα των υλικών και τα λοιπά τεχνικής φύσεως χαρακτηριστικά. Η 

συνολική βαθμολογία της ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για την περίπτωση που ακριβώς 

καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Μειώνεται μέχρι τους 40 βαθμούς στην περίπτωση που οι 
τεχνικές προδιαγραφές του αξιολογούμενου αντικειμένου υπολείπονται αυτών της διακήρυξης και 

αυξάνεται μέχρι τους 60 στην περίπτωση που οι τεχνικές προδιαγραφές του αξιολογούμενου 

αντικειμένου υπερκαλύπτουν αυτές της διακήρυξης. Η ομάδα αυτή έχει συντελεστή βαρύτητας 0,7 (ή 

70% επί του συνολικού βαθμού). 

Β) ο χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης (service) και ανταλλακτικών, όπου 

περιλαμβάνεται ο οριζόμενος από την προσφορά χρόνος εγγύησης των υλικών, η εξυπηρέτηση μετά 

την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή. Η συνολική βαθμολογία της ομάδας 

αυτής καθορίζεται σε 50 βαθμούς για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της 

διακήρυξης. Μειώνεται μέχρι τους 40 βαθμούς στην περίπτωση που τα στοιχεία του αξιολογούμενου 
αντικειμένου υπολείπονται αυτών της διακήρυξης και αυξάνεται μέχρι τους 60 στην περίπτωση που 

τα στοιχεία του αξιολογούμενου αντικειμένου υπερκαλύπτουν αυτά της διακήρυξης. Η ομάδα αυτή 

έχει συντελεστή βαρύτητας 0,3 (ή 30% επί του συνολικού βαθμού). 

Η τιμή προσφοράς και η γενική βαθμολογία προσδιορίζουν την ανοιγμένη προσφορά.  

Με βάση τον πίνακα αξιολόγησης προσδιορίζεται η βαθμολογία κάθε προσφερόμενου οχήματος για το οποίο 

γίνεται αξιολόγηση. 

 

 Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο: 

 
ΣΒ = 0,7*ΟΑ + 0,3*ΟΒ 

 

 

Όπου:  ΣΒ: η συνολική βαθμολογία. 

 



 

ΟΑ ,ΟΒ: η βαθμολογία των ομάδων Α και Β  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
ΟΜΑΔΑ  Α  (Συντελεστής βαρύτητας 70%) 
 

ΟΜΑΔΑ Α'  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
[Συντελεστής βαρύτητας 70%] 

 

1 Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία πλαισίου 25  

1.1 
Ιπποδύναμη κατά ΙSO (PS/σ.α.λ) - ροπή κινητήρα - Μέση κατανάλωση καυσίμου 
(lit/100 km) 

 10  

1.2 Σύστημα πέδησης – Αναρτήσεις – Σύστημα διεύθυνσης   10   

1.3 Ανέσεις καμπίνας οδήγησης  5  

2 Τεχνική αξία και ποιότητα 20  

2.1 Τεχνική αξία και ποιότητα (λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, ασφάλεια)  20  

3 Ευελιξία οχήματος    10  

3.1 
Διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) (mm) εσωτερικές και εξωτερικές – 

Ευελιξία (ακτίνα στροφής) (mm) 
 10  

4 Εξαρτήσεις 15  

4.1 Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές  7  

4.2 Προσαρμογή και συνεργασία με το όχημα  4  

4.3 
Τεχνική αξία και ποιότητα (λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, ασφάλεια)  

των εξαρτήσεων(υπερκατασκευών) 
 4  

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄  70  

 

 

 

 

 



 

 

ΟΜΑΔΑ  Β  (Συντελεστής βαρύτητας 30%) 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β'  ΕΓΓΥΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   
[Συντελεστής βαρύτητας 30%] 

 

1 Χρόνος παράδοσης  5  

2 
Εγγύηση καλής λειτουργίας μηχανικών μερών - Εγγύηση 
Αντισκωριακής προστασίας - Εγγύηση ποιότητας βαφής 

 10  

3 Συντήρηση-Ανταλλακτικά  15  

3.1 Αμεσότητα επέμβασης – Εξουσιοδοτημένο συνεργείο   5  

3.2 
Επάρκεια ανταλλακτικών, χρονικό διάστημα που θα καλύπτει με  

Ανταλλακτικά, χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών 
 5  

3.3 Κόστος συντήρησης  5  

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β΄       30  

 

 

Η συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς και η γενική βαθμολογία προσδιορίζουν την ανηγμένη 

προσφορά, από τον τύπο: 

 

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης είναι : 

 

 
ΤΒ = ΣΒ * 10.000 / Ο.Π. 

 

όπου: 

 

ΤΒ: ανηγμένη προσφορά 

ΣΒ: γενική βαθμολογία 

Ο.Π.: Οικονομική προσφορά 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανηγμένη προσφορά. 



 

 

 

ΑΡΘΡΟ 60 
 

Ενστάσεις 
 

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

προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  

α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα 

στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης 

της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.  

β.   Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και 
μέχρι  την επόμενη εργάσιμη ημέρα .   

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της 

υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 70 

Εφαρμοστέο Δίκαιο 

 
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική 

επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά 

τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια Δράμας , σύμφωνα με το 

ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 80 

Έγκριση - Ακύρωση - επανάληψη του διαγωνισμού 

 

 Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού, στα οποία δεν παρίστανται εκπρόσωποι των 

υποψηφίων, θα κοινοποιούνται εγγράφως στους συμμετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του 

διαγωνισμού. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να 

ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως: 

 

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, 

 

β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

 

γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο, 
 

δ) εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε 

σχέση με τα οποία υπεβλήθη η υπεύθυνη δήλωση που προβλέπει στην παράγραφο 7.1.3 

της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο οικείο Άρθρο. 

 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και να 

προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν 

οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 



 

(α) όταν δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή 

περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό, ή (β) 

όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση. 

 

 Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.: 

 

α. Το προς προμήθεια είδος. 

 

β. Την ποσότητα. 

 

γ. Την τιμή. 

 

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 

 

ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της 
πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης. 

 

στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 90 

Υπογραφή της σύμβασης - Κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης 
 

                    Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

 
α. Το προς προμήθεια είδος. 

 

β. Την ποσότητα. 

 

γ. Την τιμή. 

 

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 

 

ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της 
πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης. 

 Ο Δήμος Προσοτσάνης  θα ειδοποιήσει με την ανωτέρω επιστολή τον Ανάδοχο προμηθευτή για την έγκριση 

του αποτελέσματος και θα τον προσκαλέσει να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μεγαλύτερο των 

δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Αν ο 

προμηθευτής δεν προσέλθει για την υπογραφή ή αν δεν στείλει έγγραφη δήλωση μέσα σε 15 ημέρες, και 
αποδοχή της προμήθειας που κατακυρώθηκε για λογαριασμό του ορίζοντας συγχρόνως και ημέρα 

παρουσίασής του για την υπογραφή της σύμβασης, που δεν θα υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την ημερομηνία 

υποβολής της εν λόγω δήλωσης, τότε μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με αποτέλεσμα την κατάπτωση της 

εγγύησης συμμετοχής προς όφελος του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υ. Π. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ. 

Σε περίπτωση που ο τελευταίος μειοδότης δεν αποδεχθεί την κατακύρωση του διαγωνισμού και κηρυχθεί 
έκπτωτος κατά την παρ.1 του άρθρου αυτού ή κηρυχθεί έκπτωτος για οποιαδήποτε αιτία που ορίζεται στα 

άρθρα 33 και 35 της Υ.Π. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ, ο Δήμος δικαιούται να επαναλάβει τον διαγωνισμό σε βάρος του 

έκπτωτου, καθώς επίσης και να προβεί στην ρευστοποίηση και είσπραξη της εγγύησης που έχει κατατεθεί 

(είτε συμμετοχής, είτε καλής εκτέλεσης) ενώ θα διατηρεί κάθε δικαίωμα για τυχόν ζημίες που θα προκύψουν 

υπέρ του. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του υλικού επιβάλλονται ποινικές ρήτρες στον προμηθευτή όπως 

ορίζεται από το άρθρο 33 της Υ.Π. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ. 



 

Για την κατάρτιση και για τις περιπτώσεις τροποποίησης (παράταση, μετάθεση χρόνου παράδοσης κλπ.) της 

Σύμβασης έχει εφαρμογή - πέραν του άρθρου 24 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007 - και το άρθρο 38 της Υπουργικής 

Απόφασης με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07-09-2009, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η σχετική 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και η σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 100 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης – εγγύηση καλής λειτουργίας 

 
Προ της υπογραφής της σύμβασης ο Ανάδοχος της προμήθειας οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας είναι 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με το 

άρθρο 6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την 

προσωρινή παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

Κατά την επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής 

λειτουργίας ποσού ίσου με το 2,5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η εγγυητική αυτή 
επιστολή θα έχει χρόνο ισχύος, ίσο με το χρόνο που θα δηλώσει ο ανάδοχος ως χρόνο καλής λειτουργίας και 

θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παρέλευση της περιόδου που θα ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας 

του μηχανήματος. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από 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, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 

αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. 

Υποδείγματα των Εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα Δ. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 110 

Χρόνος εγγύησης 

Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι το υπό προμήθεια μηχάνημα, που θα 

προμηθεύσει θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και 

σχεδίων και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό του από υλικό άριστης ποιότητας και άριστης 

κατασκευής, απαλλαγμένο από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε σχεδίαση, είτε υλικά 

κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την 

χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. 

Ο χρόνος της εγγύησης του υπό προμήθεια μηχανήματος, καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζομένων. 

Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) χρόνο και θα αρχίζει από την παραλαβή του 

αντιστοίχου μηχανήματος έτοιμου για λειτουργία. 

Εάν κατά την παραλαβή έτοιμου (πλήρους) μηχανήματος, αυτό ή τμήμα (πλαίσιο ή υπερκατασκευές) του 

βρεθούν ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και 
σχεδιαγραμμάτων είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής παραλαβής να ζητηθεί αντικατάσταση 

των ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκυόμενων του 

μηχανήματος ώστε να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται, εάν δεν γίνουν οι 

απαιτούμενες ενέργειες θα απορρίπτεται το αντικείμενο και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς 

καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο μηχάνημα ή τμήμα αυτού κλπ. μέσα σε 

προθεσμία που ορίζεται από την επιτροπή παραλαβής που αν περάσει άπρακτη ο προμηθευτής θα κηρυχθεί 

έκπτωτος και η εγγύηση που έχει κατατεθεί απ' αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου. Για κάθε 

αλλαγή - τροποποίηση ή επισκευή απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου πιστοποιητικού ποιότητας του υλικού 

κλπ, από την αρμόδια υπηρεσία του Δημοσίου με δαπάνες και ενέργειες του αναδόχου. 

Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του 

ακατάλληλου τμήματος και για την τοποθέτησή του και για κάθε σχετική δαπάνη με την αντικατάσταση 

του πιο πάνω τμήματος. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος 

να αποκαταστήσει το Δήμο για κάθε ζημιά που προκύπτει γι ' αυτούς από τις πιο πάνω βλάβες. 

 

Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να κάνει με δικές του δαπάνες την 

άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή 
κακής συναρμολόγησης, καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά του μηχανήματος που οφείλεται σε 



 

όμοιες αιτίες. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του προμηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, 

θα κάνει ο Δήμος αυτές σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή με άλλο τρόπο που θα είναι 

δυνατόν να συμφωνηθεί. 

Αυτοί που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι με την προσφορά τους να καθορίζουν τον τρόπο 

που θα αντιμετωπίζουν κατά τον χρόνο της εγγύησης τις ανάγκες που παρουσιάζονται για SERVICE και 
επισκευές και κατά περίπτωση καθώς ακόμα και να εξασφαλίζουν την ύπαρξη των ανταλλακτικών σύμφωνα 

με όσα ορίζονται στην Διακήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 120 

Ισχύς Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή ανεξάρτητα απ' οποιαδήποτε αλλαγή της 

ισοτιμίας του Ευρώ προς άλλα νομίσματα για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την 

ημέρα του διαγωνισμού λόγω του αρκετά επίπονου της αξιολόγησης.  

                         ΑΡΘΡΟ 13Ο  

Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας 

 

Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια οχήματος ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες 

από την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης συμπεριλαμβάνεται στα κριτήρια αξιολόγησης 

τεχνικής προσφοράς και εκεί βαθμολογείται σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 5 της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 140 
Τιμές προσφορών 
 

.Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και να αφορούν την παράδοση του μηχανήματος, ελευθέρων κάθε 
βάρους μέχρι και την παράδοση τους στον Δήμο Προσοτσάνης. 

 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ γίνεται με δυο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται 

σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα 

πάνω εάν το τρίτο δεκαδικό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του 

πέντε. 

Ιδιαίτερα χαμηλές τιμές - εξαγωγικές επιδοτήσεις 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του 

προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του είδους προς εμπορία (Dumping price) ή ότι το προϊόν είναι 
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης η προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι 

γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας 

εταιρείας. 

β) Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί αντιπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν 
αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή 

δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ε.Ε., οφείλουν να 

δηλώσουν (Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986) με την προσφορά τους, ότι το 

προσφερόμενο προϊόν δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών κάτω του κόστους κατασκευής ή της 

τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

γ) Δεν έχουν υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα 

προερχόμενα από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον 

Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και 

εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. 
στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 

Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 

προσφορές πριν της έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού. Για το σκοπό αυτό θα ζητούνται οι 

αναγκαίες διευκρινήσεις και πληροφορίες, εγγράφως, από τον προσφέροντα. 



 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για το 

σύνολο της προσφερόμενης ποσότητας, η προσφορά απορρίπτεται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 150 

Τρόπος πληρωμής αναδόχου 

 

                 Με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 

του  οχήματος εξοπλισμού. 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και των τυχόν 

επαναληπτικών.  Υπόκειται επίσης σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  
 

ΑΡΘΡΟ 160 

Παροχή διευκρινήσεων για τον διαγωνισμό 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινήσεις κ.τ.λ. για τον διαγωνισμό, το 

αργότερο έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, αυτές θα 

παρέχονται από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό. Οι πληροφορίες αυτές αποστέλλονται έως τέσσερις (4) 

ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 170 

Δημοσίευση 

Ο διαγωνισμός θα γίνει, ύστερα από τουλάχιστον 20 ημέρες, από την ημερομηνία αποστολής περίληψης της 
διακήρυξης   στο ΦΕΚ. Επίσης η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 5 της Υ. Π. 11389/93. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο, σύμφωνα με το 

άρθρο 46 του Ν.3801/04-09-2009 ΦΕΚ 163/Α’ και την Εγκ. 11 με αριθμ. πρωτ. 27754/18-06-2012 της Γενικής 

Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣΑΗΔ 

Όλη η μελέτη και τα έγγραφα (συμβατικά τεύχη) του ανοικτού διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Προσοτσάνης  (www.prosotsani.gr) και θα παρέχεται άμεση και πλήρη πρόσβαση σ' αυτά. 

 

 

 

 

 

                                                                           O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  
 
 

 
           ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
Ταχ. Δ/νση  Χρ.Σακάρη 15  

Τ.Κ. 66200 

ΤΗΛ.: 2522350152 

FAX : 2522023322 

 

 
Αριθμ μελ. :   

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

 

50/2013 
 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
(ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) 
ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» 

 
135.300,00€ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ( € ) 

1. 

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΟΧΗΜΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
(ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) ΜΕ ΤΡΕΙΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» 

• Λεπίδα Αποχιονισμού  

• Αλατοδιανομέας 

• Υδραυλικός 
χορτοκοπτικός 
βραχίονας με Κεφαλή 
Καταστροφέα και 
κεφαλή κλαδέματος .  

 

 

1 110.000,00 110.000,00 

   Σύνολο 110.000,00 

   Φ.Π.Α. 23% 25.300,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 135.300,00 

 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ  

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

 
 
 
 

ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η  Δ/ντρια της   Τ.Υ. Δήμου   
Προσοτσάνης  

 
 
 

 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
Ταχ. Δ/νση  Χρ.Σακάρη 15  
Τ.Κ. 66200 
ΤΗΛ.: 2522350152 
FAX : 2522023322 
 

 
Αριθμ μελ. :   

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  

 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

 

50/2013 
 
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) ΜΕ ΤΡΕΙΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» 

  

 
135.300,00€ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 
Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού ύψους 135.300,00 €  αφορά την προμήθεια ενός (1) οχήματος 

πολλαπλών χρήσεων (αυτοκινούμενο πολυμηχάνημα) με τρεις μεταβλητές αποσπώμενες υπερκατασκευές. 

Η αγορά του ανωτέρω οχήματος πολλαπλών χρήσεων θα γίνει με Ανοικτό  μειοδοτικό διαγωνισμό από 

το ελεύθερο εμπόριο σε ευρώ, με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά.      

 

Το προς προμήθεια καινούριο όχημα πολλαπλών χρήσεων (αυτοκινούμενο πολυμηχάνημα) με τρεις 

μεταβλητές αποσπώμενες υπερκατασκευές το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από το Δήμο Προσοτσάνης στην 

μεταφορά υλικών , στον εκχιονισμό, στην καθαριότητα πάρκων , στον καθορισμό οδών και κοινόχρηστων 

χώρων . 

 Το αυτοκινούμενο όχημα θα τοποθετούνται ανάλογα με τις ανάγκες οι παρακάτω υπερκατασκευές: 

•  Λεπίδα Αποχιονισμού  

• Αλατοδιανομέας 

• Υδραυλικός χορτοκοπτικός βραχίονας με Κεφαλή Καταστροφέα και κεφαλή κλαδέματος .  

θα είναι προωθημένης οδήγησης, πετρελαιοκίνητο, ιδιαίτερα ευέλικτο ,έτσι ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σε προβληματικές ρυμοτομικά περιοχές, εκεί που δεν μπορούν να 

κυκλοφορήσουν τα μεγάλα οχήματα. 

 
θα έχει κίνηση σε τέσσερις τροχούς (4x4) ώστε να μπορεί κατά περίπτωση να κινείται άνετα, σε 

προβληματικές από άποψη εδάφους ή και με μεγάλες υψομετρικές διαφορές. 

 

Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατ’ άξονα, τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και οι αποδόσεις, να 

πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις ΚΟΚ για την έκδοση νόμιμης άδειας κυκλοφορίας τους στην 

Ελλάδα. 

 

Ο προμηθευτής να αναλάβει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και 

τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον έλεγχο κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του 

οχήματος. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Α. ΤΟ ΟΧΗΜΑ  
 

Το προς προμήθεια μηχάνημα προορίζεται για τις ανάγκες του Δήμου  . Τα παρακάτω αναφερόμενα 

στοιχεία είτε αριθμητικά είτε με την έννοια της διαθεσιμότητας συστημάτων χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες: Αυτά που έχουν την σημασία της ελάχιστης απαίτησης η της μέγιστης επιτρεπτής τιμής 

κάποιου μεγέθους & μη εκπλήρωση η διαθεσιμότητά τους αποτελούν κριτήριο απόρριψης 

προσφοράς με συνέπεια να μην εξετάζεται καθόλου η οικονομική προσφορά Αυτά που η 

διαθεσιμότητά τους είναι προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας και η ύπαρξη τους ή η λειτουργική 

κατάσταση και ο βαθμός τεχνολογικής  εξέλιξης και η ποιότητα τους, προσθέτουν βαθμούς στην 

τεχνική αξιολόγηση. Όπου αναφέρεται περίπου η απόκλιση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από +/- 

5% 

 Τα κριτήρια αξιολόγησης / τεχνικής βαθμολόγησης των προσφορών αντιστοιχούν στις παρακάτω 

απαιτήσεις : 

 
 Πλαίσιο (σασί)  
 

Το πλαίσιο (σασί) του οχήματος, θα πρέπει να είναι δύο αξόνων με δύο (2) τροχούς στον εμπρόσθιο 

άξονα και δύο (2) τροχούς στον πίσω άξονα, ιδιαίτερα ευέλικτο, με μικρό μεταξόνιο και στενό με 

πλάτος θαλάμου οδήγησης , τεχνολογικά εξελιγμένης κατασκευής, μεγίστου επιτρεπόμενου φορτίου 

τουλάχιστον 5,5 τόνων. 

 

 Καμπίνα οδήγησης 

 

Η καμπίνα (κουβούκλιο) οδήγησης θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου, προωθημένης οδήγησης και 

θα πρέπει να φέρει: 

 
α. Καθίσματα, οδηγού και συνοδηγού καθώς και υδραυλικό τιμόνι αυτοκινήτου αριστερά. 

 

β. Ταμπλό με τα συνήθη προβλεπόμενα όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα. 

 

β1. Θερμική μόνωση με επένδυση από συνθετικό κάλυμμα και πλαστικό δέρμα.    

 

γ. Σύστημα θερμού και ψυχρού αέρα. 

 

δ. Πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη και δύο ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέφτες δεξιά και 

αριστερά της καμπίνας οδήγησης. 

 
ε. Δύο ρυθμιζόμενα αλεξήλια και καθαριστήρες, ανεμοθώρακα με εκτόξευση νερού. 

 

στ. Ο ανεμοθώρακας του οχήματος θα είναι πανοραμικός από κρύσταλλο ασφάλειας. 

 

ζ. Στην οροφή του θαλάμου οδήγησης θα φέρει περιστρεφόμενο φανό  και δύο επιπρόσθετους 

προβολείς, για ακριβή επισήμανση του οχήματος και νυκτερινή εργασία.  

 

η. Κάθε τι απαραίτητο για έναν σύγχρονο θάλαμο οδήγησης μικρού οχήματος έργου. 
 

 

 



 

 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Ο κινητήρας πρέπει να είναι επί ποινή αποκλεισμού  πετρελαιοκίνητος τύπου DIESEL , κυβισμού  τουλάχιστον  

2.800κ.ε. , ιπποδύναμης  τουλάχιστον 145 PS και ροπή τουλάχιστον 300 Nm η οποία θα πρέπει να είναι 

σταθερή για μεγάλο φάσμα στροφών. Ο κινητήρας επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές  EURO που ισχύουν κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Επίσης πρέπει να διαθέτει χειρόγκαζο (κατά προτίμηση ηλεκτρικό). Η εκπομπές καυσαερίων πρέπει να  

καλύπτουν τις προδιαγραφές EURO 5.  Θα ληφθούν υπόψη οι χρόνοι συντήρησής του. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ 
Το όχημα πρέπει να διαθέτει μονό, αυτορυθμιζόμενο συμπλέκτη ξηρού τύπου χωρίς αμίαντο. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης πρέπει να είναι συγχρονισμένο με αρκετό αριθμ΄ταχυτήτων έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται φάσμα ταχυτήτων από 0,5 km/h – 80 km/h. . Η ταχύτητες οπισθοπορείας πρέπει να είναι 
ανάλογο φάσματος  

Η μέγιστη ταχύτητα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 80 km/h.  

 

Οι άξονες του οχήματος πρέπει να είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αφήνουν το μέγιστο 

δυνατό ελεύθερο ύψος.  Επίσης το κέντρο βάρους του οχήματος πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν 

χαμηλότερα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη δυνατότητα αναρρίχησης και πλάγια κίνηση.  Και οι δύο 

άξονες πρέπει να είναι του αυτού τύπου και ικανότητας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλη δυνατότητα 

φόρτισης και στον εμπρόσθιο άξονα για να είναι δυνατή και εύκολη η χρήση εξαρτήσεων και στο εμπρόσθιο 

μέρος του οχήματος. Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ανά άξονα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2500 kg. 

Το όχημα  πρέπει να έχει μόνιμη κίνηση και στους 4 τροχούς  (4X4). 
 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
H ανάρτηση του οχήματος πρέπει να είναι με ελικοειδή ελατήρια προοδευτικής λειτουργίας εμπρός, σούστες 

πίσω και αποσβεστήρες κραδασμών και στους 4 τροχούς  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 
Το σύστημα πέδησης του οχήματος πρέπει να είναι υδροπνευματικό διπλού κυκλώματος με δισκόφρενα και 

στους 4 τροχούς , σύστημα αντιολίσθησης (ABS) 4-κάναλο.Επίσης πρέπει να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση της 

δύναμης πέδησης ανάλογα με το φορτίο. 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Το σύστημα διεύθυνσης του οχήματος πρέπει να είναι πλήρως υδραυλικό. Η διάμετρος στροφής του 

οχήματος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10m.  

 

ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
Η καμπίνα του οδηγού πρέπει να είναι πλήρως προωθημένης οδήγησης, ανακλινούμενη με σύστημα 

θέρμανσης και εξαερισμού, κλιματισμό  και να έχει όλα τα απαραίτητα όργανα ένδειξης και λειτουργίας του 

οχήματος αλλά και ένδειξη της επιλεγμένης ταχύτητας, ένδειξη συντήρησης φίλτρου αέρος, ένδειξη στάθμης 

λαδιού κινητήρα, νερού πλύσης υαλοπίνακα, νερού ψύξης του κινητήρα, λαδιού υδραυλικού τιμονιού, 

ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας και θερμοκρασίας υδραυλικού λαδιού. Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να 
είναι ρυθμιζόμενο με ανάρτηση.  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
Για την λειτουργία των παρελκομένων το όχημα πρέπει να διαθέτει τριπλό υδραυλικό κύκλωμα με εξόδους 

παροχής εμπρός, πίσω και στο κέντρο. Οι παροχές των υδραυλικών κυκλωμάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον 

80 l/min και πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 200 bar. Για την εύκολη λειτουργία των παρελκομένων το 

χειριστήριο πρέπει να βρίσκεται εντός της καμπίνας και να είναι τύπου JOYSTICK με προοδευτική λειτουργία. 

Για την στήριξη των παρελκομένων πρέπει να υπάρχουν σημεία στήριξης στο εμπρός, πίσω και στην μέση. 

 
 
 
 



 

 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ 
Προκειμένου το όχημα να είναι ευέλικτο και να περνάει από στενά σημεία το πλάτος δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 1,7 μέτρα.  , To μέγιστο ύψος θα πρέπει να είναι μικρότερο από 2,3 m.  

 
Για την βέλτιστη εκμετάλλευση του οχήματος στην φόρτωση και την τοποθέτηση μεγάλων παρελκομένων, θα 

πρέπει το ελεύθερο μήκος από το οπίσθιο τμήμα της καμπίνας μέχρι τον οπίσθιο πρόβολο να είναι όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο.  

Το μικτό φορτίο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5000kg, ενώ το ωφέλιμο όχι μικρότερο των 2500kg. 

 

ΚΙΒΩΤΟΑΜΑΞΑ 
 

To όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με κιβωτάμαξα αλουμινίου με δυνατότητα ανατροπής προς τρεις 

πλευρές. Τα πλαϊνά της κιβωτάμαξας πρέπει να είναι προσθαφαιρούμενα και στο πάτωμα να υπάρχουν 

σημεία στερέωσης παρελκομένων. 
Το όχημα πρέπει να διαθέτει επίσης πρόσθετο φωτισμό για την λειτουργία πεαρελκομένων και ανεξάρτητο 

σύστημα ψύξης για κινητήρα, υδραυλικό σύστημα και κιβώτιο ταχυτήτων.  

Άλλα στοιχεία 

H καρότσα φόρτωσης θα πρέπει να φέρει αντανακλαστικές λωρίδες ή και σήματα σύμφωνα με Κ.Ο.Κ. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα πρέπει να 

προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001 για το παρεχόμενο 

service. 
 

 
ΤΡΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΛΕΠΙΔΑΣ  ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 

Το προς προμήθεια μηχάνημα προορίζεται για τις ανάγκες του Δήμου  . Τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία 

είτε αριθμητικά είτε με την έννοια της διαθεσιμότητας συστημάτων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Αυτά που 

έχουν την σημασία της ελάχιστης απαίτησης η της μέγιστης επιτρεπτής τιμής κάποιου μεγέθους & μη 

εκπλήρωση η διαθεσιμότητά τους αποτελούν κριτήριο απόρριψης προσφοράς με συνέπεια να μην εξετάζεται 

καθόλου η οικονομική προσφορά Αυτά που η διαθεσιμότητά τους είναι προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας 
και η ύπαρξη τους ή η λειτουργική κατάσταση και ο βαθμός τεχνολογικής  εξέλιξης και η ποιότητα τους, 

προσθέτουν βαθμούς στην τεχνική αξιολόγηση. Όπου αναφέρεται περίπου η απόκλιση δεν πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη από +/- 5% 

 Τα κριτήρια αξιολόγησης / τεχνικής βαθμολόγησης των προσφορών αντιστοιχούν στις παρακάτω απαιτήσεις : 

Η λεπίδα αποχιονισμού πρέπει να είναι τύπου διαιρούμενων τομέων, ύψους τουλάχιστον 0,7 Μ, με 
συνολικό μήκος τουλάχιστον  2.5 μ και ωφέλιμο εύρος αποχιονισμού τουλάχιστον 2 Μ. 

 

Ο αποχιονισμός πρέπει να εκτελείται με απόλυτη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ακόμη και με ταχύτητες  

60-70 Km/h. 

Η λεπίδα πρέπει να διαθέτει σύστημα ασφαλείας που θα επιτρέπει την στιγμιαία ανάκληση της λεπίδας όταν 
κατά την κίνηση συναντήσει «κρυμμένο» εμπόδιο επί του οδοστρώματος π.χ. διαχωριστικά λωρίδων 

κυκλοφορίας (μάτια της γάτας). Κάθε τομές πρέπει να διαθέτει τέσσερις ασφαλιστικές διατάξεις. 

Τα ακρολέπιδα πρέπει να είναι από μέταλλο με βάσεις ταχείας εναλλαγής και γωνία εργασίας ως προς το 

έδαφος περίπου 7Ο. 

 

Με τον τρόπο αυτό ο αποχιονισμός πρέπει να εκτελείται απρόσκοπτα ακόμη και με μεγάλη ταχύτητα χωρίς να 

κινδυνεύει να πάθει ζημιά η λεπίδα αλλά ούτε και η επί του οδοστρώματος σήμανση. 

 

Το φορείο στο οποίο εδράζεται η  λεπίδα πρέπει να  φέρει και τον υδραυλικό μηχανισμό που εκτελεί τις  

κινήσεις της λεπίδας ήτοι : 
Α) ανύψωση, κατάβαση του παρελκόμενου 



 

Β) αριστερά , δεξιά περιστροφή 32ο γύρω από τον κατακόρυφο άξονα 

, 

Η λεπίδα πρέπει να έχει την δυνατότητα μικρή περιστροφή τουλάχιστον 5Ο γύρω από τον οριζόντιο άξονα για 

τον παραλληλισμό της λεπίδας με τις κλίσεις του οδοστρώματος. Για τον λόγο αυτό πρέπει να διαθέτει 

μεταλλικά τακούνια με ελαστική βάση τα οποία θα είναι ασύμμετρα τοποθετημένα επί του φορέα (επί ποινή 
αποκλεισμού) και ελαστικές βάσεις για την αυτόματη οριζοντιοποίησής της. 

 

Η προσαρμογή και ασφάλιση του παρελκόμενου πάνω στην πλάκα εμπρόσθιας τοποθέτησης παρελκομένων 

του οχήματος πρέπει να γίνεται με αντίστοιχη πλάκα τύπου ταχείας προσαρμογής . 

 

Tο παρελκόμενο πρέπει ακόμη να είναι εφοδιασμένο με τα εξής εξαρτήματα: 

 

• Προφυλακτήρα εκτόξευσης χιονιού ρυθμιζόμενο ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε όλο το μήκος των 

τομέων και στο επάνω μέρος της λεπίδας ώστε να μην εμποδίζεται η ορατότητα του οδηγού-χειριστή από 
του στροβιλισμούς του χιονιού ακόμη και στις μέγιστες ταχύτητες αποχιονισμού. 

• Ειδικά πέδιλα εναπόθεσης της λεπίδας στο χώρο στάθμευσης όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να είναι 

έτοιμη για την παραλαβή της από το όχημα όταν χρειαστεί. 

 

• Φωτεινή σήμανση κατά τον Κ.Ο.Κ  στα δύο άκρα της λεπίδας για την αναγνώριση της θέσης του 

παρελκομένου κατά τον νυκτερινό αποχιονισμό. 

 

• Ειδικά χαλύβδινα προστατευτικά άκρα στα κάτω άκρατης λεπίδας για την προστασία της από κτυπήματα 

στα ρείθρα πεζοδρομίων. 

2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Ο αλατοδιανομέας πρέπει να τοποθετείται  επί της κιβωτάμαξας του οχήματος και να ασφαλίζεται με ειδικές, 

ενισχυμένες διατάξεις. 
 

ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Ο αλατοδιανομέας πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητο πλαίσιο από ενισχυμένο χάλυβα στο οποίο θα 

τοποθετείται το δοχείο, το σύστημα διασκορπισμού και το υδραυλικό σύστημα. 

 

ΔΟΧΕΙΟ 
Το δοχείο θα πρέπει να αποτελείται από τρία ανεξάρτητα τμήματα (δοχείο, σύστημα τροφοδοσίας και 

σύστημα εκροής). Το σύστημα εκροής πρέπει να είναι βιδωμένο επί του δοχείου. Τα υλικά κατασκευής του 

δοχείου πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μειώνεται το ιδίο φορτίο του αλατοδιανομέα και να διαθέτει 
αυξημένη προστασία έναντι διάβρωσης. Η χωρητικότητα του δοχείου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.5 m3. 

Επίσης πρέπει να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα με μηχανισμό για το άνοιγμα – κλείσιμο. Το μήκος του 

πλαισίου πρέπει να καλύπτει όλη την επιφάνεια της κιβωτάμαξας.  Η ειδική αντιδιαβρωτική προστασία του 

δοχείου πρέπει να είναι κατά DIN EN ISO 12944 (βεβαίωση κατασκευαστή).  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
 

Το σύστημα τροφοδοσίας και ρύθμισης ποσότητας πρέπει να είναι τύπου αρίδας (επί ποινή αποκλεισμού). Η 

μετάδοση κίνησης στην αρίδα πρέπει να είναι γραναζωτή με υδραυλικό κινητήρα ο οποίος θα διαθέτει και 

αισθητήρα στροφών. . Το σύστημα ρύθμισης ποσότητας πρέπει να επιτρέπει την πλήρη εκκένωση εν στάση 
του δοχείου. Επίσης πρέπει να υπάρχει σύστημα σύγκρισης της ρυθμισμένης ποσότητας σε σχέση με την 

πραγματική ποσότητα έτσι ώστε να γίνεται αυτόματη διόρθωση.  

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 

Ο αλατοδιανομέας πρέπει να διαθέτει σύστημα ρύθμισης κλειστού τύπου (η ηλεκτρονική μονάδα υπολογίζει 

την θέση των βαλβίδων, ο αισθητήρας μετράει την ταχύτητα περιστροφής και η κεντρική μονάδα συγκρίνει 



 

θεωρητικά και πραγματικά δεδομένα). Για την ακριβά ρύθμιση της ποσότητας θα πρέπει να ελέγχονται η 

ρευστότητα του λαδιού, η φθορά των στοιχείων, η ποσότητα και διάμετρος διασκορπισμού και η ποσότητα 

στο δοχείο). Η ηλεκτρονική μονάδα χειρισμού πρέπει να διαθέτει περιστρεφόμενους διακόπτες για την 

ρύθμιση της ποσότητας, της διαμέτρου και του ασύμμετρου διασκορπισμού.  Επίσης πρέπει να διαθέτει 

οθόνη ένδειξης δεδομένων όπως συνολική ποσότητα διασκορπισμού, ώρες εργασίας και συνολικής 
απόστασης διασκορπισμού. 

 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 

Η μετάδοση κίνησης στο υδραυλικό σύστημα πρέπει να γίνεται από το υδραυλικό σύστημα του οχήματος και 

όχι από ανεξάρτητο κινητήρα. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΟΥ  
 

Η χοάνη του συστήματος πρέπει να είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρέπει 
να έχει την δυνατότητα ασύμμετρου διασκορπισμού απαραίτητα με περιστροφή του δίσκου διασκορπισμού. 

Η χοάνη πρέπει να διαθέτει επικάλυψη από τεφλόν. Η διάμετρος διασκορπισμού πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη 

από 3 – 10 μέτρα. Το ύψος του δίσκου διασκορπισμού πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο ανάμεσα 350 mm και 450 

mm από το έδαφος.  

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ 
 

Η χωρητικότητα του δοχείου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.5m3. Το ύψος του αλατοδιανομέα πρέπει να είναι 

όσο το δυνατόν χαμηλότερο έτσι ώστε το κέντρο βάρος να είναι χαμηλά (μικρότερο από 1300 mm).  Το βάρος 

του αλατοδιανομέα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 900 kg.  

3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ  ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ  

 

O υδραυλικός χορτοκοπτικός βραχίονας πρέπει να  προσαρμόζεται γρήγορα απλά και με ασφάλεια στα 

διατιθέμενα από το όχημα  σημεία σύνδεσης . 

Oλες οι κινήσεις του βραχίονα πρέπει να γίνονται χωρίς βηματισμούς από ηλεκτρουδραυλικό χειριστήριο 

(τύπου JOYSTICK) το οποίο βρίσκεται στην καμπίνα του οχήματος . 

 

Οι  περιοχές εργασίας του βραχίονα ειναι: 

• Δεξιά και αριστερά  από το όχημα σε μήκος περίπου 4 μέτρα από το κέντρο του οχήματος ( με κεφαλή 
καταστροφέα) 

 

O βραχίονας πρέπει να έχει  την  δυνατότητα μετατόπισης (υδραυλικά) πάνω σε ράγες, κατά το πλάτος του 

οχήματος. 

Για την αποφυγή ζημιών από τυχόν πρόσκρουση, ο βραχίονας πρέπει να  διαθέτει ασφαλιστική διάταξη 

(μηχανική & υδραυλική). 

Για την εναπόθεση του παρελκομένου, ο βραχίονας πρέπει να  διαθέτει δυο βάσεις (ποδαρικά) 

 
Ο υδραυλικός χορτοκοπτικός βραχίονας είναι προδιατεθειμένος να δέχεται και άλλες εξαρτήσεις. 

Στο άκρο του βραχίονα πρέπει να προσαρμόζεται μέσω ενός συνδέσμου γρήγορα η κεφαλή καταστροφέας η 

οποία θα έχει πλάτος τουλάχιστον 1 μέτρο και να αποτελείται από έναν κύλινδρο στον οποίο να είναι 

τοποθετημένα τα κοπτικά μέσα με πλωτή στήριξη, έναν κύλινδρο ρύθμισης του ύψους κοπής, προστατευτικό 

κάλυμμα στο εμπρόσθιο μέρος του για αποφυγή ζημιών από εκσφενδονισμό αντικειμένων και το 

υδρομοτέτρο  για την κίνηση του παρελκομένου. 

 

Επίσης πρέπει να διαθέτει κεφαλή κλαδέματος η οποία θα έχει πλάτος εργασίας τουλάχιστον 1,3 μέτρα και 

δυνατότητα κοπής τουλάχιστον 10 cm.  

 
Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ  (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ) 

 



 

  Για τον καθορισμό του βαθμού λειτουργικότητας  και αποδοτικότητας θα  ληφθούν υπόψη η ευκολία 

και η ταχύτητα των χειρισμών για τα επί μέρους λειτουργικά συστήματα. 

Σ' αυτό καθοριστικό ρόλο παίζει και συνεπώς συνεκτιμάται ανάλογα ο τρόπος διάταξης των οργάνων 

μετρήσεων, ελέγχου και λειτουργικών εντολών επί του ταμπλό σε σχέση με το κάθισμα του χειριστή, το οποίο 

θα πρέπει να είναι εργονομικά μελετημένο. 
Όσον αφορά την αποδοτικότητα θα δοθούν οι χρόνοι εκτέλεσης εργασιών, κύριων και βοηθητικών, 

κλπ. 

Όσον αφορά την ασφάλεια αυτή εξετάζεται σε επίπεδο χειριστή και οχήματος. 

 

 

Δ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 

 

Να αναφέρονται στην προσφορά και να προσκομισθούν με αυτήν ή με την παράδοση του οχήματος 

όλες οι εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά κατασκευής και καταλληλότητας χρήσης του οχήματος και των 

εξαρτήσεων από αναγνωρισμένους αντίστοιχους φορείς, σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (CE, TÜV, 
ΥΠΕΧΩΔΕ κλπ). Τα πιστοποιητικά να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο από την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη 

Διαπίστευση οργανισμό. 

  

Στο κεφάλαιο της ασφάλειας θα αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάμενη ειδική διάταξη για την ασφάλεια 

χειρισμού και λειτουργίας, όπως και εφεδρικά συστήματα λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών 

συνθηκών. 

Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

 
1.   Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Ο χρόνος εγγύησης  για την καλή λειτουργία του οχήματος να δηλώνεται στην τεχνική προσφορά και να 

είναι τουλάχιστον 12 μήνες. 

Στο διάστημα αυτό οι βλάβες θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή και εφόσον 
είναι εφικτό στο τόπο εργασίας του οχήματος.  

Τυχόν ανταλλακτικά αντικαθιστάμενα λόγω βλάβης που οφείλεται στην κατασκευή, τη μεταφορά ή τη 

συντήρηση από τον προμηθευτή, εντός του χρονικού διαστήματος της εγγύησης, χορηγούνται δωρεάν. 

Επίσης ο προμηθευτής στην προσφορά του θα πρέπει να δηλώσει το χρονικό διάστημα λειτουργίας (σε 

χλμ ή μήνες) όπου στο όχημα θα γίνει ένας τουλάχιστον έλεγχος/συντήρηση του οχήματος με έξοδα του 

προμηθευτή (εργασία και υλικά). Οποιαδήποτε άλλη παροχή θα αξιολογηθεί. 

 

2. Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια - ανταλλακτικά) 
Θα αναφερθούν με τα κεντρικά  και περιφερειακά συνεργεία και οι αποθήκες ανταλλακτικών για την 

εκτέλεση επισκευών μετά το χρόνο εγγύησης. 

Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένων ή συνεργαζόμενων συνεργείων απαιτείται αντίστοιχη υπεύθυνη 

δήλωση (Ν.1599/86) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.  

Θα δηλωθεί εκ μέρους του βασικού κατασκευαστή του οχήματος ότι εγγυάται την κατασκευή 

ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη, εκ μέρους δε του προσφέροντα ότι εγγυάται χρόνο παράδοσης των 

ζητούμενων ανταλλακτικών μικρότερο των 10 ημερών (Υπεύθυνη Δήλωση). 

 

3.  Χρόνος και τόπος παράδοσης 
Το όχημα θα παραδοθεί έτοιμο σε τόπο που θα ορίσει η επιτροπή παραλαβής του οχήματος. Μαζί με το 

όχημα ο προμηθευτής θα παραδώσει όλες τις απαραίτητες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που συνοδεύουν το 
όχημα. 

Ως μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζονται οι εκατόν είκοσι ημερολογιακές (120) ημερολογιακές ημέρες. 
 

4. Εκπαίδευση προσωπικού-επίδειξη λειτουργίας 
Ο προμηθευτής θα αναλάβει, χωρίς επί πλέον επιβάρυνση, την εκπαίδευση του προσωπικού στο χειρισμό 

και στην συντήρηση του οχήματος. Για το σκοπό αυτό οι προσφέροντες θα καταρτίσουν πρόγραμμα 

εκπαίδευσης προσωπικού του Δήμου. Στους οδηγούς θα δοθεί Κατάλογος ανταλλακτικών και εγχειρίδιο 

λειτουργίας και συντήρησης του οχήματος σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.  



 

Δ.   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να πληρεί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη 

ατυχημάτων, συστήματα ασφάλειας-προστασίας (EN1501 , 89/392 EC , 91/368 EC , 93/44 EC , 93/68 EC , 98/37 

EC Π.Δ.377/93 και Π.Δ. 18/96) και προστασία του περιβάλλοντος.  

Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού, και τα παρακάτω 

στοιχεία, εκτός εάν ζητούνται ως επιθυμητά : 

1. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του οχήματος και των εξαρτήσεων που θα αφορά όλα τα τεχνικά 
στοιχεία στην Ελληνική γλώσσα. Θα συνοδεύεται από εικόνες (prospectus) και πλήρως αναλυτικά 
τεχνικά σχέδια 

2. Πλήρη στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής  
3. Πλήρης περιγραφή των επί μέρους λειτουργιών του οχήματος και των εξαρτήσεων 
4. Κατάλογο με τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό του μηχανήματος  
5. Πρόγραμμα τακτικής συντήρησης του μηχανήματος με ανάλυση του κόστους της συντήρησης 
6. Κατάλογο με τα παραδοτέα με το όχημα 
7. Υπεύθυνη δήλωση με τους χρόνους εκτέλεσης από το όχημα και τις εξαρτήσεις κύριων και 

βοηθητικών εργασιών  
8. Πίνακας των απαραίτητων ανταλλακτικών, διετούς λειτουργίας 
9. Δήλωση του οίκου κατασκευής για την προμήθεια ανταλλακτικών, τουλάχιστον για δέκα (10) χρόνια 

και σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τη ζήτησή τους (πρωτότυπο έγγραφο με σφραγίδα του οίκου 
και όχι FAX ή TELEX). 

10. Κατάλογο εργαλείων συντήρησης και ανταλλακτικών που συνοδεύουν το όχημα και 
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς. Επίσης πίνακας με τα εγχειρίδια που συνοδεύουν το 
όχημα. 

11. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος. 
12. Ο χρόνος παράδοσης θα αναφέρεται στην τεχνική προσφορά (δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120 

ημέρες). 
13. Υπεύθυνη δήλωση για την υποχρέωση εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού του Δήμου στον 

χειρισμό και την συντήρηση του οχήματος  
14. Έγκριση τύπου του προσφερόμενου πλαισίου απ’ όπου θα προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του 

πλαισίου με τις προδιαγραφές EURO που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού (με την παράδοση του οχήματος ή με την κατάθεση της προσφοράς εάν είναι 
διαθέσιμη). 

15. Πιστοποιητικά ποιότητας.  
16. Πιστοποίηση CE μεταφρασμένη επίσημα, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό ελέγχου από 

αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου. 
17. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή όπου θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα για το οποίο 

δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να 
αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να ορίσουν 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο (ή συνεργεία) που θα αναλάβει την τακτική συντήρηση και τις 
επισκέψεις του οχήματος. Σε περίπτωση που τα ανταλλακτικά πρέπει να εισαχθούν από το 
εξωτερικό, θα πρέπει να δηλωθεί ο ανώτατος χρόνος παράδοσής τους από την ημερομηνία 
έγγραφης παραγγελίας του από τον φορέα, καθώς και ο ανώτατος χρόνος επέμβασης για 
αντιμετώπιση επισκευών του οχήματος.  

18. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για το χρονικό διάστημα λειτουργίας (σε χλμ ή μήνες) όπου στο 

όχημα θα γίνει ένας τουλάχιστον έλεγχος/συντήρηση του οχήματος με έξοδα του προμηθευτή (εργασία 

και υλικά). 

 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

 
 

ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η Δ/ντρια  της   Τ.Υ. Δήμου   
Προσοτσάνης  

 
 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  



 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
Ταχ. Δ/νση  Χρ.Σακάρη 15  
Τ.Κ. 66200 

ΤΗΛ.: 2522350152 

FAX : 2522023322 

 

 
Αριθμ μελ. :   

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

 

50/2013 
 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
(ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) 
ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» 

 
 
135.300,00€ 

 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

Άρθρο 1ο 
 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια ενός (1) οχήματος πολλαπλών χρήσεων με εξαρτήσεις: 
α Λεπίδα Αποχιονισμού β. Αλατοδιανομέας γ. Υδραυλικός χορτοκοπτικός βραχίονας με Κεφαλή 
Καταστροφέα και κεφαλή κλαδέματος .  

 
 
Άρθρο 2ο 
 

Ισχύουσες διατάξεις 

 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 
6. Τις διατάξεις της ΥΑ   11389/8-3-1993 (ΦΕΚ 185/Β/1993) «Ενιαίος  κανονισμός προμηθειών Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης –ΕΚΠΟΤΑ».  

7. Τις διατάξεις  του Ν. 3463/06. «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων » 

8.     Το  αριθμ.  Π1/1442/12-08-2013  έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών 

,Μεταφορών & Δικτύων , Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών , περί  εγκρίσεων (εντάξεις – 

τροποποιήσεις)  στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2013 .  

9. Το αριθμ. 20548/09-09-2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών –

Εξαγωγών Θεσσαλονίκης περί μη διάθεσης οχήματος των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού  

στην αποθήκη του Τελωνείου. 

10. Το αριθμ. 13877/17-09-2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας –Θράκης περί  έγκρισης προμήθειας ενός (1)  καινούριου οχήματος πολλαπλών χρήσεων 

(αυτοκινούμενο πολυμηχάνημα)   με τρεις  μεταβλητές αποσπώμενες υπερκατασκευές . 

 6.  Τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης  οικονομικού          έτους   2013,  με  

ΚΑ  30.7132.01,(πιστώσεις ΣΑΤΑ)  ύψους 135.300,00 Ευρώ οι οποίες ψη. 

  7.  Tην   163/2013   απόφαση   Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι    όροι του διαγωνισμού .  

 
 
Άρθρο 3ο 
 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
 Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό  μειοδοτικό διαγωνισμό με τους 

όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. 



 

 

Άρθρο 4ο 
 

Ανακοίνωση αποτελέσματος 

 Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 
ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24 υποχρεούται να προσέλθει 

στο Δήμο σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 δέκα ημερών αλλά ούτε μεγαλύτερο των 15 δεκαπέντε ημερών από 

την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. 

 

Άρθρο 5ο 
 

Σύμβαση 

 Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 Για την κατάρτιση και για τις περιπτώσεις τροποποίησης (παράταση, μετάθεση χρόνου παράδοσης 

κλπ.) της Σύμβασης έχει εφαρμογή - πέραν του άρθρου 24 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007 - και το άρθρο 38 της 

Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07-09-2009, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση 

απαιτείται η σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και η σύμφωνη γνώμη της 

Ε.Δ.Α.. 

Άρθρο 6ο 
 

Εγγύηση καλής εκτελέσεως 

 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς 
τον Φ.Π.Α. 

 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να 

αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ. 2. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την 

προσωρινή παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

 

Άρθρο 7ο 
 

Χρόνος εγγυήσεως   

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντικαθίσταται με εγγύηση καλής λειτουργίας, ύψους 2,5% της 
συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται από το άρθρο 26 της Υπ. 

Απ.11389/93. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την λήξη του 

χρόνου εγγύησης και την οριστική  παραλαβή του εξοπλισμού. 

     Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 1 χρόνο. 

  

 

Άρθρο 8ο 
 

Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου 

 Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 
μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 

Άρθρο  9ο  
 

Πλημμελής κατασκευή 

 Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή 

εμφανίζουν  ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 

του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

 

 



 

Άρθρο 10ο 
 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

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

θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ και τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το 
Δήμο. 

 

Άρθρο 11ο 
 

Παραλαβή Υλικών-Πληρωμή 

 Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτείται κάθε 

φορά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή 

πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη 

σύμβαση και στα άρθρα 28,29 και το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
Άρθρο 12ο 
 

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

 Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι 

απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.  

 Το προσφερόμενο όχημα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν 

βαθμολογούνται. Επίσης  απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 
 

 

 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

 
 
 
 

ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η Δ/ντρια  της   Τ.Υ. Δήμου   
Προσοτσάνης  

 
 
 

 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 
Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ω Ν  

1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

 

Ονομασία Τράπεζας ……………………… 

 

Κατάστημα………………………… 
 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ –τηλ-FAX) Ημερομηνία έκδοσης …………… 

 

ΕΥΡΩ……………………………. 

 

Προς: Δήμο Προσοτσάνης  

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθμόν …………………….. για 

ΕΥΡΩ………………………………… 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του

 ποσού των ΕΥΡΩ ………………… (και ολογράφως) 

………………………………………………… υπέρ της Εταιρείας 

………………………….………………………………………, οδός…………………..……………., 

αριθμός……………,ΤΚ…………………...(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών(1) 

………………………….,(2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια 

την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της 

………………………….. για την προμήθεια ……………………………………. 

……………………………………………… σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

………………………………Διακήρυξη 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 με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την………………………………………………….. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα(1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 

σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 

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 των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής  Καλής Εκτέλεσης 

 
Ονομασία Τράπεζας ……………………… 

 

Κατάστημα………………………… 

 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ –τηλ-FAX) Ημερομηνία έκδοσης …………… 

 

ΕΥΡΩ……………………………. 
 

Προς: Δήμο Προσοτσάνης  

 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  υπ’  αριθμόν  ……………………..  για 

ΕΥΡΩ………………………………… 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ …………(και ολογράφως)......………………..στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή

 μας, υπέρ της Εταιρείας 

…………………………………………………, οδός…………………..……………., αριθμός 

……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 

………………………….,(2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για 
την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με αριθμό ………… σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την 

προμήθεια …………………………………………….. 

……………………………. (αριθμός διακήρυξης ……/……) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής 
προ Φ.Π.Α. αξίας……………………. ΕΥΡΩ αυτής. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

 
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. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας 

 

Ονομασία Τράπεζας ……………………… 
 

Κατάστημα………………………… 

 

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ –τηλ-FAX) Ημερομηνία έκδοσης …………… 

 

ΕΥΡΩ……………………………. 

 

Προς: Δήμο Προσοτσάνης  

 

 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΛΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  υπ’  αριθμόν  …………………….  για 

ΕΥΡΩ………………………………… 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ …………(και ολογράφως)......………………..στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή

 μας, υπέρ της Εταιρείας ………………………………………………,

 οδός…………………..……………., αριθμός 

……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 

………………………….,(2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για 

την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από αυτή ειδών με αριθμό σύμβασης………………………, που 

υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία (ένωση εταιρειών) για την προμήθεια ……………. ……………………. 

(αριθμός διακήρυξης  ……../…….) και το οποίον ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας της 

προμήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ……………………………. ΕΥΡΩ αυτής. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ……………, οπότε γίνεται 

αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

 

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. 

 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ε΄ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
Ταχ. Δ/νση  Χρ.Σακάρη 15  

Τ.Κ. 66200 

ΤΗΛ.: 2522350152 

FAX : 2522023322 

 

 
Αριθμ μελ. :   

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

 

50/2013 
 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
(ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) 
ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» 

 
 
135.300,00€ 

 
      Ε Ν Τ Υ Π Ο   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ ΑΣ 

 

Του      
 

Έδρα    
 

Οδός   Αριθμός    
 

Τηλέφωνο    
 
         Fax:    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ( € ) 

1. 

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΟΧΗΜΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
(ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) ΜΕ ΤΡΕΙΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» 

• Λεπίδα Αποχιονισμού  

• Αλατοδιανομέας 

• Υδραυλικός 
χορτοκοπτικός 
βραχίονας με Κεφαλή 
Καταστροφέα και 
κεφαλή κλαδέματος .  

 

1   

   Σύνολο   

   Φ.Π.Α. 23% 
 
 

   Γενικό ΣΥΝΟΛΟ 
 
 

 

Γενικό ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Ο Προσφέρων  


