
ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΚΚΚΡΡΡΑΑΑΤΤΤΙΙΙΑΑΑ   

ΝΝΝΟΟΟΜΜΜΟΟΟΣΣΣ   ΔΔΔΡΡΡΑΑΑΜΜΜΑΑΑΣΣΣ   

ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΣΣΣ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΟΟΟΤΤΤΣΣΣΑΑΑΝΝΝΗΗΗΣΣΣ      

      ΤΤΤΜΜΜΗΗΗΜΜΜΑΑΑ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΜΜΜΗΗΗΘΘΘΕΕΕΙΙΙΩΩΩΝΝΝ 

ΔΗΜΟΣ: ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :2/2016 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ΜΜΜ   ΕΕΕ   ΛΛΛ   ΕΕΕ   ΤΤΤ   ΗΗΗ   

   

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΟΟΟΥΥΥ   ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΓΓΓΩΩΩΝΝΝΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΥΥΥ   

   

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΜΜΜΗΗΗΘΘΘΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   ΜΜΜΕΕΕ   ΤΤΤΙΙΙΤΤΤΛΛΛΟΟΟ      

   

«««ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΜΜΜΗΗΗΘΘΘΕΕΕΙΙΙΑΑΑ   ΔΔΔΥΥΥΟΟΟ(((222)))    ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΑΑΑΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΙΙΙΣΣΣΜΜΜΕΕΕΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΗΗΗΜΜΜΙΙΙΦΦΦΟΟΟΡΡΡΤΤΤΗΗΗΓΓΓΩΩΩΝΝΝ   ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟΚΚΚΙΙΙΝΝΝΗΗΗΤΤΤΩΩΩΝΝΝ      

ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΙΙΙΣΣΣ   ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΓΓΓΚΚΚΕΕΕΣΣΣ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΕΕΕΧΧΧΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΥΥΥΠΠΠΗΗΗΡΡΡΕΕΕΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣ»»»   

 

 

 

Προϋπολογισμού: 38.000,00€ με τον ΦΠΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 2016 

 

 

 

 



                        

      

   

ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ    ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΕΕΕ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   ΗΗΗ   

   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ(2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Κωδ. Προϋπ/σμού: ΚΑ :30/7132.02 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 Η μελέτη αυτή αφορά: 

Α)  την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού αυτοκινήτου μιάμισης (1,5) καμπίνας ανοικτού οχήματος 

(Extra Cab) τύπου pickup 4X4 τεσσάρων (4) θέσεων με κυβισμό 2.500cc και ωφέλιμου φορτίου άνω των 650 

κιλών, με πετρελαιοκινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro III – 2001/27/EE ή Euro 4 και μεταγενέστερο,  

Β) την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού αυτοκινήτου διπλοκάμπινου μικρού ανοικτού οχήματος 

(double Cab) τύπου pickup 4X4 πέντε θέσεων με κυβισμό 2.500cc και ωφέλιμου φορτίου άνω των 700 κιλών, με 

πετρελαιοκινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro III – 2001/27/EE ή Euro 4 και μεταγενέστερο. 

Τα παραπάνω οχήματα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης. Η 

ενδεικτική δαπάνη προμήθειας υπολογίζεται στο ποσό των τριάντα   οκτώ χιλιάδων ευρώ   (38.000,00 €)  

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι μεταχειρισμένα με πετρελαιοκινητήρες 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro III – 2001/27/EE ή Euro 4 και μεταγενέστερους, γνωστού και εύφημου οίκου, 

ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά.  

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  

                                                                                                                        Προσοτσάνη  16.03.2016 

                                                                                                                       Συντάχθηκε  

 

  Σαλπιγκτίδης Παναγιώτης  

     Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 ΔΗΜΟΣ: «ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ(2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ » 
Προϋπολογισμός: 38.000,00 ΕΥΡΩ 
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ π.ε  



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ    

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ(2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ  
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ  2/2016 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     

Ταχ.Διευθ .:Χρηστου  Σακάρη 15  ΠΡΟΫΠ. : 38.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.) 

Τηλ.Επικοιν.:2522350152  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   16.03.2016 

  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:   3823 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης 

προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης  τη 
συμφερότερη προσφορά  (οικονομοτεχνική αξιολόγηση)  για την προμήθεια με τίτλο:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ(2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ         ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» » 

Άρθρο 1 
Ισχύουσες διατάξεις 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95. 

• Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ( 11389/93 απόφαση του  Υπουργού 

Εσωτερικών « περί εκδόσεων του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ» (ΦΕΚ Β 185/03.03.1993) . 

• Της Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

(Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B).  

• Της παρ. 3 του άρθρου 4 Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και της υπ΄αριθμ. 12179/02.07.2014 (ΦΕΚ 1893/2014) 

« Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν 

δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου καθώς και της τροποιητικής αυτής 

υπ. Απόφασης  14815/11.08.2014(ΦΕΚ Β 2207/12.08.2014) . 

• Του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά  θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» .  

• Της εγκυκλίου του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Π1/181/01.02.2012 

σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται κατ΄εξαίρεση η προμήθεια μεταχειρισμένων ειδών μεταχειρισμένων 

οχημάτων των ΟΤΑ…… 

• Την υπ΄αριθμ. Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789 Β΄/12.11.2010)  απόφαση του  Υφυπουργού Οικονομίας 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σύμφωνα με την οποία το χρηματικό όριο για τη διενέργεια 

πρόχειρου διαγωνισμού διαμορφώνεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60,000,00€) χωρίς το ΦΠΑ , 

κατά κωδικό ειδών αυτών (του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος  Προμηθειών)  



• Την υπ΄αριθμ. 7/2016 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με θέμα «2
η
  Αναμόρφωση του 

Προϋπολογισμού & Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου Προσοτσάνης οικ. 

έτους 2016 (Σχ.2/2016 ΑΟΕ)» κατά την   2
η    

αυτή τροποποίηση δημιουργήθηκε ο νέος  Κ.Α. εξόδων 

30/7132.02 με τίτλο «Προμήθεια δυο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών αυτ/των για την Υπηρεσία 

Τεχνικών έργων»  και εγγράφηκε σε αυτόν   πίστωση ποσού  38.000,00€.Η εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε  

με την υπ΄αριθμ. 1865/15.02.2016  απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης .     

• Την υπ΄αριθμ. 10/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με θέμα «Ψήφιση πιστώσεων 

προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016» με την οποία ψηφίστηκε πίστωση ποσού 38.000,00€ σε 

βάρος του Κ.Α. 30/7132.02«Προμήθεια δυο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών αυτ/των για την Υπηρεσία 

Τεχνικών έργων». 

• Την υπ΄αριθμ. 43/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με  θέμα  « Έγκριση προμήθειας  από το 

λιανικό εμπόριο :α) ενός  μεταχειρισμένου ημιφορτηγού μιάμισης (1,5) καμπίνας  τύπου PICK UP 4X4, β) 

ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού   διπλοκάμπινου ( double Cab)   τύπου  PICK UP 4X4  

πετρελαιοκίνητα κυβισμού 2500cc, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, και την υπ΄αριθμ. 

2623/01.03.2016  σχετική έγκριση  του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  που εκδόθηκε στην 

συνέχεια.  

•  Την αρίθμ.2/2016  μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

• Την υπ΄ αριθμ.  3578/11.03.2016 απόφαση του Δημάρχου  του Δήμου Προσοτσάνης  περί έγκρισης 

διενέργειας   της εν λόγω προμήθειας.  

• Την υπ΄αριθμ. 32/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία  εγκρίθηκαν οι τεχνικές     

προδιαγραφές της  προμήθειας και συγκροτήθηκε η επιτροπή του διαγωνισμού. 

• Την υπ΄αριθμ. 3822/16.03.2016 απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια  

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά 

(οικονομοτεχνική αξιολόγηση) , για την προμήθεια   δυο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών .  

•  Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 

 
Άρθρο 2 
Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ' αυτή, κατά σειρά ισχύος, είναι: 

1. Τεχνική Έκθεση  

2. Διακήρυξη 

3. Προϋπολογισμός Μελέτης 

4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

5. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς  

 

Άρθρο 3 
Προϋπολογισμός - χρηματοδότηση της προμήθειας 

3.1 Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί  στο ποσό των 38.000,00 € με τον Φ.Π.Α. 23% και 

περιλαμβάνεται στον  προϋπολογισμό του  Δήμου έτους 2016  και βαρύνει τον ΚΑ : 30/7132.02 με τίτλο 

«Προμήθεια δυο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών αυτ/των για την Υπηρεσία Τεχνικών έργων» .Πηγή 

χρηματοδότησης θα είναι η ΣΑΤΑ π.ε.  

 

Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός των οχημάτων έχει ως εξής: 



Α/Α Είδος  Είδος 
Μονάδος 

Τεμάχια Τιμή / 
Τεμάχιο χωρίς 

τον ΦΠΑ  

Δαπάνη 

1 Μεταχειρισμένο ανοιχτό 

ημιφορτηγό 4Χ4 1,5 

Καμπίνας τεσσάρων (4) 

θέσεων  

 

ΤΕΜ 1 14.394,30 14.394,30 

2 Μεταχειρισμένο ανοιχτό 

ημιφορτηγό 4Χ4 

Διπλοκάμπινο πέντε 

θέσεων 

ΤΕΜ 1 16.500,00 16.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ  30.894,30 

 

ΦΠΑ 23% 7.105,70 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ  

( στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα   ταξινόμησης και έκδοσης 
αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος)    

38.000,00€ 

 
Άρθρο 4 
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού 
4.1 Ο διαγωνισμός θα γίνει την   Πέμπτη  31 Μαρτίου 2016  και ώρα έναρξης παραλαβής των 

προσφορών 10:00 πμ και ώρα λήξης την 10:30 πμ. 

4.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από την υπάλληλο 

του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα στο τηλέφωνο 2522350152 κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

                  Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και της μελέτης 
διατίθενται  σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Προσοτσάνης στη διεύθυνση 
www.prosotsani.gr. Σε  περίπτωση  που ο ενδιαφερόμενος κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας είναι 
σκόπιμο να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή (με email στο manaridou@prosotsani.gr) με τα 
στοιχεία της επιχείρησης και τα τηλέφωνα επικοινωνίας της, ώστε να μπορεί να ενημερωθεί για 
οτιδήποτε –εάν και εφόσον-απαιτηθεί,διαφορετικά δεν θα είναι εφικτή η συμπληρωματική 
αποστολή στοιχείων διευκρινίσεων κλπ.    

 

4.3 Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 

σχετικά με την Προκήρυξη μέχρι και την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής 

των προσφορών, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή . Μετά την παρέλευση της 

ως άνω προθεσμίας δεν γίνεται δεκτή καμία διευκρίνιση όρου Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία.  

 

Άρθρο 5 
Δεκτοί στο διαγωνισμό 
5.1 Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται: 

α. Έλληνες και Αλλοδαποί προμηθευτές. 



β. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά. 

γ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού της εν λόγω 

προμήθειας.  

5.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά και για  μέρος της ποσότητας δηλαδή για (1) ένα 
από τα δυο(2)  οχήματα  και η κατακύρωση θα γίνει  με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά. 

5.3 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού    

 

Άρθρο 6 
6.1.Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 
 

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά  

           Α. Οι   Έλληνες Πολίτες:  

• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο θα  έχει  εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. Πρέπει να προκύπτει από το Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου ότι 
άμεσα ή έμμεσα ασχολούνται συστηματικά με την κατασκευή ή την εμπορία των υπό προμήθεια 
ειδών. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από το διαγωνισμό.   

•  Πιστοποιητικό  που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία  διενέργειας του 

διαγωνισμού( φορολογική ενημερότητα  η οποία θα πρέπει να ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού)  

•  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (όλων των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλισμένου προσωπικού και εργοδότη)  κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού( ασφαλιστική ενημερότητα του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ η οποία να έχει ισχύ κατά 

την ημερομηνία του διαγωνισμού) .  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας επί ποινή αποκλεισμού : 

1. Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας  και όχι µόνο τους   

ασφαλισμένους   του   Ι.Κ.Α 

2. Επίσης  εκτός των απασχολούμενων –εργαζόμενων  αφορά :  

• στην   περίπτωση   ατομικών   επιχειρήσεων    όσους   είναι ασφαλισμένοι  ως  εργοδότες,   

• στην  περίπτωση  Ο.Ε.,  Ε.Ε.,  Ε.Π.Ε. τους/τον διαχειριστές  αυτών ( όπως ορίζεται στο καταστατικό κ.λ.π. 

της εταιρίας)   

• και  όταν πρόκειται για Α.Ε.  τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο  . 

 

 3. Σε περίπτωση που η ατομική  επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό  απαραίτητη είναι η κατάθεση από 

τους συμμετέχοντες Υπεύθυνης Δήλωσης  που να   δηλώνει  το ανωτέρω.  

 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος : δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό 

με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική 

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  ότι ο διαγωνιζόμενος:  



α) δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό  παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας, 

 β)ότι η  επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων  όσο και των 

υποχρεώσεων  της  προς  τις  υπηρεσίες  του  δημόσιου  τομέα,  καθώς  και  

γ)ότι η επιχείρηση  δεν έχει  υποπέσει  στο  παράπτωμα  ψευδούς δήλωσης  ή  και  ανακριβών 

δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το δημόσιο. 

 

•  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο διαγωνιζόμενος  
α) έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που 

αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 2/2016  μελέτη  ότι συμφωνεί με αυτούς και τους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα και  

β) ότι  τα προσφερόμενα οχήματα είναι σύμφωνα με την τεχνικές προδιαγραφές  της σχετική μελέτης  

 γ)ότι αν ανακηρυχθεί ανάδοχος θα καταβάλλει τη δαπάνη δημοσίευσης  της περίληψης της 

διακήρυξης. 

 δ) αναλαμβάνει να παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προμήθεια όχημα στο 

αμαξοστάσιο  του δήμου  και ότι στην τιμή της προσφοράς του θα περιλαμβάνονται τα έξοδα 
ταξινόμησης και έκδοσης αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας.  
ε) ότι η προσφορά ισχύει για τέσσερις μήνες (4) μήνες  

 

 Β. Οι αλλοδαποί : 

• Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις, ορίζοντας ρητά την ονομασία του, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τουςσ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασής τους, 

από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημέρα υποβολής προσφορών είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς 

και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

• Υπεύθυνες  δηλώσεις  του Ν. 1599/86 στις  οποίες  θα δηλώνονται όσα προαναφέρονται στην 

παράγραφο (Α) 

Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων  (Α) και (Β) καθώς επίσης:  

• για τις ΑΕ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που να εγκρίνει την συμμετοχή στον διαγωνισμό και 

να ορίζει τον εκπρόσωπό (αν δεν προβλέπεται από το καταστατικό) για την επίδοση της προσφοράς 

και  

• τα νομιμοποιητικά έγγραφα όπως το ισχύον Φ.Ε.Κ. ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 

καταστατικού. 

• Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο 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. 

 

 

Δ. Για  τις  Προσωπικές  Εταιρείες  (Ο.Ε., Ε.Ε. Ε.Π.Ε και Μον. ΕΠΕ):  

• Οι Ο.Ε., Ε.Ε.  Ε.Π.Ε και Μον. ΕΠΕ οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή επικυρωμένο καταστατικό με 

τις τυχόν τροποποιήσεις, νομίμως δημοσιευμένες, όπως αυτές θα εμφαίνονται στο 

προσκομιζόμενο πιστοποιητικό μεταβολών  του αρμόδιου Πρωτοδικείου της έδρας του Νομικού 

Προσώπου, εκδόσεως τριμήνου τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, 

ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης. Επιπλέον, το 

καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις των Ε.Π.Ε .και Μον. Ε.Π.Ε  θα συνοδεύονται από αντίγραφα 

των σχετικών  Φ.Ε.Κ. 

 



Ε. Οι  συνεταιρισμοί 

• Πιστοποιητικό  που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία  διενέργειας του 

διαγωνισμού . 

•  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (όλων των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλισμένου προσωπικού και εργοδότη)  κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού.  

• Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

•  Υπεύθυνες  δηλώσεις  του Ν. 1599/86 στις  οποίες  θα δηλώνονται όσα προαναφέρονται στην 

παράγραφο (Α) 

 

Ζ. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά: 

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

• Πιστοποιητικό  σκοπιμότητας  του  ΕΟΜΜΕΧ,  για  ενώσεις  προμηθευτών  πουαποτελούνται  από 

συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε 

μεγαλύτερου μεγέθους, είτε με  μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες π 

ου θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν 

ποσοστό μεγαλύτερο από 50%Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της 

προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε 

άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να 

προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις 

πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της ΤράπεζαςΕλλάδος. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 

 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 

ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν 

προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 

θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή  

συμβολαιογράφο. 

 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 

Για αλλοδαπούς προμηθευτές, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας τους. 

 

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. 

 

Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν στον κύριο 

φάκελο της προσφοράς: 

α) Τον υποφάκελο της τεχνικής   προσφοράς. 
β) Τον υποφάκελο της οικονομικής  προσφοράς. 



  

6.2.ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ . 

 
Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα τοποθετηθούν στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς  και θα  

αποτελούν τα κριτήρια αξιολόγησης της  

Ομάδας Α  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  
 

• Τεχνικά φυλλάδια –PROSPECTUS   στα οποία θα δίδονται πληροφορίες σχετικά με τον 

κατασκευαστή του οχήματος, το αμάξωμα , τον κινητήρα, το σύστημα πέδησης, τις 

καταναλώσεις καυσίμων, την ευκολία συντήρησης, την ταχύτητα κ.α. ουσιώδη τεχνικά 

χαρακτηριστικά όπως αυτά αναλύονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης.  
 

• Δήλωση  που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόμενων ειδών, το εργοστάσιο  

στο οποίο κατασκευάζονται τα προσφερόμενα είδη και τον τόπο εγκατάστασης τους . 
 

• Κατάλογο με τις πωλήσεις του συγκεκριμένου   ή παρόμοιων  μοντέλων ( και το αντίστοιχο 

έτος πώλησης) στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή σε ιδιώτες από την προσφέρουσα εταιρεία ή 

από άλλες (συνοπτική αναφορά).  
 

• Δήλωση που να αναφέρεται ο συνολικός χρόνος δραστηριοποίησης  της εταιρείας τους  στην 

προμήθεια και την τεχνική υποστήριξη  παρομοίων τύπων οχήματος. 

 

 

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986  στην οποία ο προμηθευτής  θα δηλώνει: 
Α) ότι  τα  αυτοκίνητα  που  προσφέρουν είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής, δεν 

προέρχονται από διασκευή, δεν έχει επέλθει καμιά μεταβολή στα τεχνικά στοιχεία του 

εργοστασίου κατασκευής, δεν έχουν υποστεί σημαντικές βλάβες, φθορές και επισκευές και 

ότι πληρούν όλες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές 

 Β) ότι    θα παραδώσουν τα υπό προμήθεια  οχήματα στο εργοτάξιο του Δήμου Προσοτσάνης  

συνοδευόμενα από όλα τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά , την 

άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του Δήμου Προσοτσάνης καθώς και τον ζητούμενο εξοπλισμό 

ο οποίος  θα είναι :  εφεδρικός τροχός, φαρμακείο, τρίγωνο βλαβών, εργαλειοθήκη και 

πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον ΚΟΚ  καθώς και το Βιβλίο οδηγιών χρήσης  και συντήρησης 

στην Ελληνική .  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα τοποθετηθούν στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς  και θα  

αποτελούν τα κριτήρια αξιολόγησης της  ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ  
 

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει : 

 

Α)  την  εξασφάλιση απαιτούμενων  ανταλλακτικών για τα οχήματα  για μια δεκαετία (10) και να 

αναφερθούν τα πλησιέστερα συνεργεία  που θα καλύπτουν  τις ανάγκες του Δήμου κατά το 

χρόνο εγγύησης  καθώς και οι  αποθήκες των ανταλλακτικών.  

 

Β) Τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των οχημάτων (επιθυμητή η εγγύηση για 12 μήνες)   

και ότι θα καταθέσει στο Δήμο τη σχετική εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και συντήρησης 

ύψους 2%  της συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ) με χρόνο ισχύος  πλέον τριών μηνών του 

χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας που θα δηλώσει ο προμηθευτής . 

 

Γ) Ο αριθμός των δωρεάν service, και περιγραφή των εργασιών που θα γίνουν στο διάστημα της 



εγγύησης .Σε περίπτωση που το δωρεάν service θα εκτελέσει άλλο συνεργείο εκτός της εταιρείας 

που υποβάλλει  προσφορά  τότε  θα πρέπει το συνεργείο αυτό να υποβάλλει ξεχωριστή 

υπεύθυνη δήλωση και να δηλώνει τα ανωτέρω.  

 

Δ) Τον   χρόνο  παράδοσης  του οχήματος στο εργοτάξιο του Δήμου ( ο οποίος δεν  πρέπει να 

υπερβαίνει τους 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)  

 

Ε) Ότι  αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση κάθε εργασίας  στην Δ/νση Μεταφορών και 

Επικοινωνιών και σε κάθε άλλη αρχή .  

Άρθρο 7  

Τρόπος υποβολής των προσφορών 
7.1 Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού 

της αντίστοιχης προσφοράς. 

7.2 Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και μόνο γλώσσα. 

7.3 Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που θα 

γίνει ο διαγωνισμός και καθορίζονται στην παρ. 4.1 της παρούσας διακήρυξης, αυτοπροσώπως από 
τους διαγωνιζόμενους ή από εκπροσώπους αυτών προσκομίζοντας στην περίπτωση αυτή μαζί με την 
προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

                 Επίσης οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται και στη Δ/νση: Δήμος Προσοτσάνης, Χρήστου 
Σακάρη 15 Τ.Κ. 66200, με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα 
παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού, 
(Τετάρτη  30 Μαρτίου 2016) με ευθύνη του προσφέροντος. 

7.4 Οι προσφορές, υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις της 

παρ. 7.5 του παρόντος άρθρου. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 

7.5 Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: 

                   ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ(2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ  
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ   ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ » 

  - Τον αριθμό της παρούσας Μελέτης(2/2016)  

 - Την ημερομηνία του διαγωνισμού ( Πέμπτη  31.03.2016)  

                   Ταχ. Διευθυνση : ΧΡ. ΣΑΚΑΡΗ 15, 66200, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 

 -  Στον Αποστολέα  αναγράφονται «Τα στοιχεία του συμμετέχοντος». 

7.6 Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία  και ειδικότερα: 

α. Με ποινή αποκλεισμού να μην γίνουν  αποδεκτές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο , καλά 

σφραγισμένο σε δυο (2) αντίγραφα (πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα αυτών) όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιγράφονται στο άρθρο 6 παράγραφος 6.1. 

 β. Φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  στον οποίο θα τοποθετούνται   τα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 6.2  σε δυο(2)  αντίγραφα  (πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα αυτών) με τη σειρά 
που αναγράφονται στην αναφερόμενη παράγραφο  δηλαδή πρώτα θα είναι τα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στην Ομάδα Α   και μετά τα δικαιολογητικά που αφορούν  την Ομάδα Β. 

 

           Προκειμένου να διευκολυνθεί η τεχνική αξιολόγηση με βάση  τους πίνακες που αναγράφονται 
στο  άρθρο 8  οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν τα τεχνικά στοιχεία  που αντιστοιχούν 



σε  κριτήρια αξιολόγησης  με την ίδια σειρά που   αναγράφονται στους πίνακες.          

γ. Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" όπου έξω από 

αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που 

αναφέρονται στην παρ. 7.5 της παρούσας. 

 Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται σε δυο(2) αντίγραφα (πρωτότυπη και φωτοτυπία αυτής) 
η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου η οποία  μπορεί να  αφορά το ένα ή και τα δυο 

οχήματα για το οποία ενδιαφέρεται ο συμμετέχων. Οι προμηθευτές  θα μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν και το συννημένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της παρούσης μελέτης .   

7.7 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, 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 ασάφειες κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 

προσφορών. 

7.8            Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά και για μέρος της ποσότητας δηλαδή για ένα (1)  
ή και για τα δυο (2) οχήματα  και η κατακύρωση θα γίνει  με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά.  

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

ή πρόσκλησης. 

Άρθρο 8  

Αξιολόγηση των  Προσφορών   

8.1          Η κατακύρωση γίνεται σε προμηθευτή, η προσφορά του οποίου   ανταποκρίνεται στους όρους της 

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  και είναι οικονομοτεχνικά ή πλεον συμφέρουσα. 

8.2           Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και  των τεχνικών προσφορών όργανο ( επιτροπή 

αξιολόγησης  σε μυστική συνεδρίαση  προβαίνει στην βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών  

σύμφωνα με αυτά που αναγράφονται στο άρθρο 20 της αριθμ. 11389/93 απόφασης του Υπουργείου 

Εσωτερικών αφού λάβει υπόψη του: 

• Τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης  

• Τις προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές  

• Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, τη βασική βαθμολογία αυτών, με τους 

συντελεστές βαρύτητας. 

8.3 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη εκτός από την οικονομική προσφορά και τα 

παρακάτω στοιχεία:  

 ΟΜΑΔΑ «Α»: Τεχνικές Προδιαγραφές και Ποιότητα. 

α/α Ονομασία κριτηρίου αξιολόγησης Βαθμολογία κριτηρίων 

Διακήρυξης 

Βαθμολογία  

Προσφοράς 

1 Συμφωνία με ουσιώδη τεχνικά 

χαρακτηριστικά (Λειτουρ. Αισθ. Διαστάσεις 

κλπ) 

20  

2 Τεχνική Αξία (Λειτουργικότητα, 

αποδοτικότητα και ασφάλεια) 

40  

3 Ποιότητα και καταλληλότητα 10  



                                              Σύνολο βαθμολογίας προσφοράς  

Σύνολο βαθμολογίας προσφοράς  

Συντελεστής Βαρύτητας ομάδας  

70% 

 Βαθμός  Ομάδας Α 

(= Βαθμολογία προσφοράς  Χ συντελεστή 

βαρύτητας) 

 

ΟΜΑΔΑ «Β» Τεχνική Υποστήριξη και κάλυψη 

α/α Ονομασία κριτηρίου αξιολόγησης Βαθμολογία κριτηρίων 

Διακήρυξης 

Βαθμολογία 

Προσφοράς 

1 Εγγύηση Λειτουργίας 10  

2 Ποιότητα Εξυπηρέτησης (Τεχνική Υποστήριξη 

– Ανταλλακτικά)  

15  

3 Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 5  

                                                      Σύνολο βαθμολογίας προσφοράς  

    

Σύνολο βαθμολογίας προσφοράς  

Συντελεστής Βαρύτητας ομάδας 30% 

Βαθμός Ομάδας Β  

(= Βαθμολογία  προσφοράς  Χ συντελεστή 

βαρύτητας) 

 

 

  Ο γενικός βαθμός είναι:  

0,7 Χ Βαθμός Ομάδας Α 0,7 Χ  =  

0,3 Χ Βαθμός Ομάδας Β 0,3 Χ  =  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ =  

Η ανοιγμένη προσφορά είναι: 

 

ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ =   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−  =  −−−−−−−−−− =  

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  είναι εκείνη που παρουσιάζει  τον μεγαλύτερο  
λόγο: Γενικός Βαθμός /Οικονομική Προσφορά 

Γενικός Βαθμός 

Οικονομική Προσφορά 

 



Άρθρο 9 
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού. Κατακύρωση - Σύμβαση 
Οι προσφορές θα δοθούν μέσα σε φάκελο που θα περιέχει: 

9.1 Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του διαγωνισμού του άρθρου 4 της παρούσας 

διακήρυξης, ως την Πέμπτη   31 Μαρτίου  του έτους 2016 και ώρα 10:30π.μ.   

9.2 Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρία ή ένωση 

προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρία που 

συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν 

αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία, με την οποία θα 

συμμετέχει στο διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, 

υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σ' αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή 

άλλο τρόπο αμοιβής. 

9.3        Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και 

αριθμούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά 

που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς κατά φύλλο, καθώς και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς που παραμένει κλειστός. 

9.4     Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συμμετέχοντες και τα δικαιολογητικά 

που υπέβαλαν. Το πρακτικό 1  υπογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμών. Το πρακτικό αυτό κοινοποιείται στους συμμετέχοντες οι οποίοι  έχουν δικαίωμα εντός 
24 ωρών να υποβάλλουν ένσταση επί αυτού  διατυπώνοντας τις αντιρρήσεις τους.  

9.5       Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

επιστρέφεται σφραγισμένη στον προσφέροντα. 

9.6      Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους 

φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στην επιτροπή 

αξιολόγησης. 

9.7       Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων τους και την συμπλήρωση και βαθμολόγηση των πινάκων Α΄ και Β΄ επαναφέρονται, για όσες 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την αποσφράγισή τους. 

 9.8         Στην  συνέχεια συντάσσεται το Πρακτικό 2  από την Επιτροπή του οποίο αφορά την βαθμολόγηση των  

τεχνικών στοιχείων των διαγωνιζόμενων . Το εν λόγω Πρακτικό κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους οι 

οποίοι όπως προαναφέρθηκε έχουν δικαίωμα ένστασης επί αυτού  εντός του χρονικού διαστήματος 24 

ώρων.  

9.9          Στη συνέχεια η ΕΑΔ ανοίγει τις οικονομικές προσφορές και ανακοινώνει δημόσια τα οικονομικά στοιχεία 

των προσφορών, καθώς και την τιμή της ανοιγμένης προσφοράς:   γενικός βαθμός/οικονομική 

προσφορά. Ανάδοχος  ανακηρρύσεται ο συμμετέχων ο οποίο συγκέντρωσε την μεγαλύτερη  τιμή 

ανοιγμένης προσφοράς. 

9.10 Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο το διαγωνιζόμενο. 

9.11 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. 

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

ανακοίνωση 

9.13 Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 

ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

9.14 Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα 

σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  



9.15 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 της με αριθμό 11389/93 απόφασης 

του Υπ. Εσωτερικών. 

9.16 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση 

που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

9.17 Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των 

τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί 

να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο. 

Άρθρο 10 
Εγγυήσεις 
10.1 Εγγύηση συμμετοχής διαγωνισμού. 

                Η εγγύηση  αυτή πλέον δε απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο  Α του άρθρου 157 του    Ν. 4281 

/2014 ( ΦΕΚ 160/08.08.2014). 

 

10.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούνται να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

γ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο κατά 

δυο (2) μήνες δηλαδή ο χρόνος ισχύς της είναι   πέντε  μήνες  από την ημερομηνία έκδοσης της.  

• Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

• Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικό ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-

μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική. 

   10.3             Εγγύηση  καλής λειτουργίας  

α.   Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει μετά την παράδοση του οχήματος, και πριν την 

πληρωμή της σχετικής δαπάνης,  εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και συντήρησης ,υπέρ του 

Δήμου, Προσοτσάνης  ύψους 2% της συμβατικής αξίας (χωρίς τον Φ.Π.Α.).Η ισχύς της επιστολής αυτής 

θα καλύπτει τον χρόνο εγγύησης  λειτουργίας ( που θα δηλώσει ο προμηθευτής στην υπεύθυνη 

δήλωση του) πλέον τρεις(3) μήνες( δηλαδή αν δηλώσει ο προμηθευτής 12 μήνες χρόνο εγγύησης καλής 

λειτουργίας τότε η εγγυητική καλής λειτουργίας θα πρέπει να  έχει ισχύ  15 μήνες)   . 

Άρθρο 11 
Τιμές προσφορών, επιβαρύνσεις μειοδοτών 
11.1 Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται μόνο σε ευρώ, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των ειδών 

(εγχώρια ή εισαγόμενα) και θα περιλαμβάνονται σε αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη νόμιμη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στη διακήρυξη. Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

11.2 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την 

αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

 



11.3 Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με  όλες τις νόμιμες κρατήσεις  

• Φ.Ε. 4% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων, ήτοι επί της αξίας που απομένει μετά 

την αφαίρεση του ΦΠΑ και των τυχόν κρατήσεων υπέρ Δημοσίου που βαρύνεται ο 

Προμηθευτής. 

• 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της Σύμβασης υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

• Τέλη χαρτοσήμου 3% επι ποσού υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και Υπερ ΟΓΑ 20% επί τελών 

χαρτοσήμου 

• Έξοδα  δημοσίευσης  περίληψης  της  παρούσης  (αρχικής  και  τυχόν  επαναληπτικής) 

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα προσκομίζεται από τον Προμηθευτή το 

αποδεικτικό πληρωμής του κόστους δημοσιευτικών εξόδων). 

• Έξοδα ταξινόμησης  και έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας . 

Άρθρο 12 
Ισχύς προσφορών 
 Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 

αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς τα ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα τεσσάρων  (4) μηνών 
από την ημέρα του διαγωνισμού, λόγω του χρόνου που απαιτείται για την αξιολόγηση των 

προσφορών. 

Άρθρο 13 
Ενστάσεις 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής 

προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

13.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, 

μέσα στο μισό του χρονικό 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. Η 

ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

 Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με 

την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα εξής: 

  

13.2 Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο 

από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο 

της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για τη 

διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή 

δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με 

αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην Οικονομική Επιτροπή, που αποφαίνεται τελικά. 

13.3 Οι ανωτέρω αποφάσεις των Οικονομικών Επιτροπών, καθώς και οι αποφάσεις τους που αφορούν στην 

κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους 

στην αρμόδια υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

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

υπογραφής της σύμβασης, δεν γίνονται δεκτές. 



Άρθρο 14 
Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

Οι προσφορές, οικονομικές και τεχνικές (όταν αυτές απαιτούνται), θα είναι γραμμένες στην Ελληνική 

γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του 

προσφέροντος. Τα προσπέκτους ( PROSPECTUS)  θα είναι στην Αγγλική.   

 

Άρθρο 15 
Χρόνος –Τρόπος –Τόπος  παράδοσης  των οχημάτων  
Ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων στο εργοτάξιο του Δήμου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των  ενενήντα 
(90) ημερολογιακών ημερών    από την επομένη της υπογραφή της σύμβασης. Τα οχήματα θα παραδοθούν  

πλήρη,  έτοιμα σε λειτουργία, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή, ο οποίος θα πρέπει να φροντίσει και για την 

έκδοση των πινακίδων . 

 

Άρθρο 16 
Παραλαβή  οχήματος  

Η  ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των  οχημάτων ,  θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

προμηθειών του  Δήμου η οποία έχει οριστεί με την υπ΄αριθμ. 294/2015  απόφαση του Δ.Σ..  

 

Άρθρο 17 
Τρόπος πληρωμής - Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή 
 Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή των οχημάτων   από την αρμόδια 

Επιτροπή και την ολοκλήρωση της σχετικής εκπαίδευσης των οδηγών του Δήμου και αφού ο /οι 

προμηθετής/τες καταθέσουν τα απαιτούμενα  παραστατικά( τιμολόγιο πώλησης) .   

Άρθρο 18 
Λήψη πληροφοριών – Δημοσίευση 
18.1   Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και της μελέτης διατίθενται 
σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Προσοτσάνης στη διεύθυνση www.prosotsani.gr. Σε 
περίπτωση  που ο ενδιαφερόμενος κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας είναι σκόπιμο να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή (με email στο manaridou@prosotsani.gr) με τα στοιχεία της επιχείρησης και τα τηλέφωνα 
επικοινωνίας της, ώστε να μπορεί να ενημερωθεί για οτιδήποτε –εάν και εφόσον-απαιτηθεί, διαφορετικά δεν 
θα είναι εφικτή η συμπληρωματική αποστολή στοιχείων, διευκρινίσεων κλπ.    

 
18.2 Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού Δράμας  και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ. Η δαπάνη 

δημοσίευσης της περίληψης βαρύνει τον ανάδοχο προμηθευτή. 

                         

           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

                                      
 

                                                     ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                    ΔΗΜΟΣ                                      

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Αριθμ. Μελέτης:  

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Α/Α Είδος  Είδος 
Μονάδος 

Τεμάχια Τιμή / 
Τεμάχιο χωρίς 

τον ΦΠΑ  

Δαπάνη 

1 Μεταχειρισμένο ανοιχτό 

ημιφορτηγό 4Χ4 1,5 

Καμπίνας τεσσάρων (4) 

θέσεων  

 

ΤΕΜ 1 14.394,30 14.394,30 

2 Μεταχειρισμένο ανοιχτό 

ημιφορτηγό 4Χ4 

Διπλοκάμπινο πέντε 

θέσεων 

ΤΕΜ 1 16.500,00 16.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ  30.894,30 

 

ΦΠΑ 23% 7.105,70 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 

(( στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα   ταξινόμησης και έκδοσης 
αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος)    

38.000,00 

Η παραπάνω αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα μας στις τρέχουσες τιμές 

εμπορίου σε αντίστοιχο είδος. 

Προσοτσάνη 16.03.2016                    Προσοτσάνη 16.03.2016 

Θεωρήθηκε                                          Συντάχθηκε 

       Η Προϊσταμένη Δ/νσης            

         Τεχνικών Υπηρεσιών   

    Δεληγιαννίδου Δέσποινα                                        Σαλπιγκτίδης Παναγιώτης 

      Πολιτικός Μηχανικός                                              Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

      2/2016 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

Προμήθεια δύο(2) μεταχειρισμένων  

ημιφορτηγών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της 

Τεχνικής Υπηρεσίας   



 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                    ΔΗΜΟΣ    

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Αριθμ. Μελέτης:  

 

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

ΣΚΟΠΟΣ 

Η παρούσα μελέτη, αναφέρεται στην προμήθεια δύο (2) ημιφορτηγών οχημάτων, 4Χ4 (το ένα εκ των οποίων θα 

είναι με 1,5 καμπίνα και το άλλο θα είναι διπλοκάμπινο) ωφέλιμου φορτίου άνω των 650 κιλών. Τα υπό 

προμήθεια οχήματα θα χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση και μεταφορά των υπαλλήλων στις δύσβατες 

περιοχές του Δήμου. 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

1.Ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ι. ΟΧΗΜΑ 

α. Γενικά χαρακτηριστικά: 

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι μεταχειρισμένα τελευταίας επταετίας (άδεια κυκλοφορίας 2008), να 

κυκλοφορούν ευρέως στην Ελληνική αγορά και να είναι επώνυμα. Να υπάρχει τεχνική υποστήριξη, 

εγκαταστάσεις και αποθήκες ανταλλακτικών. Το χρώμα τους θα είναι επιλογής της υπηρεσίας. 

Τα οχήματα πρέπει να έχουν έγκριση τύπου από το αρμόδιο Υπουργείο. 

β. ΑΜΑΞΩΜΑ: 

Ισχυρό αμάξωμα με κατάλληλες ενισχύσεις, ανθεκτικό στην στρέψη, άκαμπτο και επεξεργασμένο κατάλληλα για 

την αντισκωριακή του προστασία, εξ’ ολοκλήρου από χαλυβδοέλασμα. 

γ. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 

Ο κινητήρας θα βρίσκεται στο εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος θα είναι πετρελαιοκίνητος, 

4-κύλινδρος σε σειρά, άμεσου ψεκασμού, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (Εuro III - 

2001/27/ΕΕ ή Euro 4 και μεταγενέστερο), κυβισμού περίπου 2.500cc, ισχύος τουλάχιστον 130 HP,  

 

 

     2 /2016 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

Προμήθεια δύο(2) μεταχειρισμένων 

ημιφορτηγών  για τις ανάγκες τις Τεχνικής 

Υπηρεσίας  



 

 

 

 

δ. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ: 

To σύστημα μετάδοση κίνησης θα περιλαμβάνει πλήρως συγχρονισμένο χειροκίνητο κιβώτιο με πέντε ταχύτητες 

για την εμπρός κίνηση και μία για την πίσω. Σύστημα μετάδοσης 4Χ4. 

ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: 

Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι με επανακυκλοφορούντα σφαιρίδια, με υδραυλική υποβοήθηση. Το τιμόνι θα 

βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος. 

στ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ: 

Το σύστημα πέδησης θα είναι υδραυλικό, διπλού κυκλώματος και θα επενεργεί επί όλων των τροχών. Εμπρός θα 

υπάρχουν αεριζόμενα δισκόφρενα και πίσω ταμπούρα. Θα υπάρχει κατανεμητής πίεσης στους οπίσθιους 

τροχούς ανάλογα με το φορτίο. Η πέδη στάθμευσης θα είναι μηχανική και θα επενεργεί επί των οπισθίων 

τροχών. 

ζ. ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ: 

Οι αναρτήσεις θα είναι κατασκευασμένες από υλικά αρίστης ποιότητας, ανθεκτικές σε φορτία κατά τον τύπο του 

οχήματος και καλής συμπεριφοράς σε ανωμαλίες του οδοστρώματος. Επιθυμία της Υπηρεσίας είναι οι 

εμπρόσθιες αναρτήσεις να είναι ανεξάρτητες με διπλά ψαλίδια, αντιστρεπτική δοκό και κατάλληλους 

τηλεσκοπικούς αποσβεστήρες κραδασμών διπλής ενεργείας και οι οπίσθιες αναρτήσεις θα αποτελούνται από 

άκαμπτο άξονα με ημιελλειπτικά ελατήρια και τηλεσκοπικούς αποσβεστήρες διπλής ενέργειας. 

η. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 

Το ηλεκτρικό σύστημα θα αποτελείται από εναλλάκτη 12 V, άνω των 60 Α και μπαταρία 12 V. Οι καλωδιώσεις του 

ηλεκτρικού συστήματος θα είναι άριστα μονωμένες και θα φέρουν την ανάλογη σήμανση. 

θ. ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ: 

Ο συμπλέκτης θα είναι ξηράς τριβής, υδραυλικού τύπου, μονόδισκος.  

ι. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡH: 

Το ωφέλιμο φορτίο θα είναι τουλάχιστον 650 κιλά. 

ια. ΤΡΟΧΟΙ: 

Το όχημα θα φέρει τροχούς ιδίων διαστάσεων, δύο εμπρόσθιους και δύο οπίσθιους. 

ιβ. ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: 

Το όχημα θα είναι με απλή καμπίνα, δίθυρο αυτό που αφορά την 1,5 . Η καμπίνα θα είναι εργονομικά 

σχεδιασμένη για να προσφέρει στους επιβάτες ένα λειτουργικό και άνετο περιβάλλον. 

Θα διαθέτει μεγάλους υαλοπίνακες για καλή ορατότητα, καθίσματα οδηγού, συνοδηγού και επιβατών, θέρμανση 

και αερισμό με ανακυκλοφορία αέρα, εσωτερικό καθρέφτη και δύο εξωτερικούς, δύο μεγάλες πόρτες 

αριστερά/δεξιά με ανοιγόμενους κάθετα υαλοπίνακες με σύστημα γρύλου, ραδιόφωνο, ζώνες ασφαλείας τριών 

σημείων και ταμπλό οργάνων με όλα τα απαραίτητα όργανα για τον έλεγχο της λειτουργίας του οχήματος και του 

κινητήρα. Εκτός των άλλων η καμπίνα θα διαθέτει καλής και ανθεκτικής ποιότητας δάπεδο. 



 

 

ιγ. ΚΑΡΟΤΣΑ: 

Η καρότσα φόρτωσης θα είναι ισχυρής κατασκευής, με κατάλληλο μήκος και πλάτος. Το όχημα θα συνοδεύεται 

από εφεδρικό τροχό, φαρμακείο, τρίγωνο βλαβών, εργαλειοθήκη και πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Ο 

προμηθευτής οφείλει με την παράδοση να προσκομίσει στον Δήμο όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα για 

την έκδοση των πινακίδων κυκλοφορίας.  

Οι προμηθευτές επίσης υποχρεούνται να καταθέσουν δήλωση για την επάρκεια και παροχή ανταλλακτικών στον 

φορέα τουλάχιστον για δέκα (10) χρόνια  

Ο χρόνος παράδοσης πλήρους οχήματος στον φορέα δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. 

 

2. Τεχνική αξία (λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια). 

Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας θα ληφθεί υπ’ όψη ηευχέρεια, η ταχύτητα και η 

άνεση χειρισμού, οι χρόνοι και οι μετρικές αποδόσεις των επιμέρους συστημάτων, οι καταναλώσεις καυσίμου, η 

ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάμενες βοηθητικές διατάξεις. 

Ειδικότερα και όχι περιοριστικά: 

  Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου 

  Οικονομία στη συντήρηση 

  Μεγάλη ροπή στις χαμηλές στροφές 

  Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης 

  Η άνεση χειρισμού 

  Η ισχύς του συστήματος αερισμού και θέρμανσης 

  Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, 

τα δε χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Θα περιγραφούν οι εξαιρετικές διατάξεις 

  Το κάθισμα του οδηγού θα προσδίδει την μέγιστη άνεση και εργονομική απόδοση. 

Επίσης, απαραίτητα μελετημένες θα είναι οι συνθήκες ανέσεως 

  Η όλη διάρθρωση του υδραυλικού συστήματος, η ισχύς του, η ποιότητα των 

μηχανισμών και υλικών του, η εργονομία, η απλότητα και η άνεση των χειριστηρίων 

και κ.λ.π. 

  Η αποδοτικότητα της πέδησης 

  Η ασφαλής πέδηση στάθμευσης (Parking) 

  Η προστασία έναντι πλευρικών προσκρούσεων 

  Η αισθητική εξωτερική παρουσία του οχήματος. Θα προσκομισθούν σχετικές 

φωτογραφίες που θα υποβοηθούν τις προδιαγραφές 



3. Ποιότητα και καταλληλότητα. 

Για τον έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής πρέπει να δοθούν από τον προσφέροντα όλες οι πληροφορίες και 

τα σχετικά ντοκουμέντα που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας, σήματα ποιότητας του συνόλου 

ή επιμέρους και κατασκευής εξαρτημάτων. 

Επιθυμητές είναι οι εγκρίσεις ποιότητας σειράς ISO 9000. Επίσης, η ποιότητα των 

χρησιμοποιουμένων υλικών και διαδικασιών και μεθόδων παραγωγής, όπου κρίνεται 

σκόπιμο, πρέπει να επισημανθεί. 

Όσον αφορά την καταλληλότητα, θα δοθούν ότι στοιχεία σχετικά με τον φορέα (νέος 

Δήμος, από συνένωση) και τον χώρο εργασίας (Ελληνική επαρχία). 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

1. Εγγύηση λειτουργίας. 

Με την προσφορά θα δηλωθεί ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Επιθυμητή εγγύηση για 12 μήνες. Στο 

διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται στο κεντρικό ή σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία εφ’ όσον το 

όχημα είναι δυνατό να κινηθεί ασφαλώς, αλλιώς θα μεταφέρεται με έξοδα της προμηθεύτριας εταιρείας. Σ’ αυτή 

την περίπτωση η μετάβαση του συνεργείου διαπίστωσης της αδυναμίας κίνησης κ.λ.π. θα γίνεται εντός το πολύ 5 

ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση. 

Επίσης, θα δηλωθούν στην προσφορά ο αριθμός των δωρεάν service, με περιγραφή των εργασιών, που θα 

γίνουν στο διάστημα της εγγύησης και τα τυχόν περιλαμβανόμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα, με δαπάνες της 

εταιρείας που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά. 

Σε περίπτωση που τις παραπάνω επισκευές ή service θα εκτελέσει άλλο συνεργείο εκτός της εταιρείας που 

υποβάλλει την προσφορά, τότε αυτή θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ανάληψης της εν 

λόγω ευθύνης σύμφωνα με την προσφορά. 

Το επιθυμητό είναι να εκτελούνται από την προσφέρουσα εταιρεία σε αποκεντρωμένα συνεργεία ή 

δευτερευόντως στο κεντρικό. 

2. Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια – ανταλλακτικά) 

Θα αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες συντήρησης που παρέχει ο τύπος.  

Θα αναφερθούν τα πλησιέστερα συνεργεία που θα καλύπτουν τις ανάγκες του Δήμου 

κατά το χρόνο εγγύησης, καθώς και οι υπάρχουσες αποθήκες ανταλλακτικών. 

Να δηλωθεί υποχρεωτικά, στην προσφορά ότι ο προμηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών κατά προ τίμηση για μια δεκαετία και η έκπτωση που θα τυγχάνει ο φορέας επί του 

τιμοκαταλόγου που θα ισχύει κάθε φορά. 

Η ύπαρξη αποθήκης ανταλλακτικών και η οργάνωση του συνεργείου επέμβασης στην 

ευρύτερη περιοχή για αντιμετώπιση βλαβών θα αποτελέσουν κριτήριο επί ποινή 

αποκλεισμού, το οποίο η επιτροπή αξιολόγησης με επιτόπια επίσκεψή της στις 

εγκαταστάσεις του προμηθευτή θα διαπιστώσει και θα κρίνει. 

3. Εμπειρία, ειδίκευση 

Με την προσφορά θα δοθεί κατάλογος με τις πωλήσεις του συγκεκριμένου ή παρομοίων μοντέλων (και το 

αντίστοιχο έτος πώλησης), στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή σε ιδιώτες, από την προσφέρουσα εταιρεία ή από 

άλλες (συνοπτική αναφορά). 

Επίσης, θα δοθούν στοιχεία σχετικά με το συνολικό χρόνο δραστηριοποίησης της εταιρείας στην προμήθεια και 

την τεχνική υποστήριξη παρομοίων τύπων οχήματος. 

 



 

4. Χρόνος και τόπος παράδοσης. 

Ως μέγιστος χρόνος παράδοσης καθορίζεται τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης . Επιθυμητό είναι ο 

χρόνος παράδοσης να είναι το δυνατόν μικρότερος για να είναι έτοιμα τα οχήματα για λειτουργία πριν τους 

καλοκαιρινούς μήνες. 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του οχήματος – θα γίνει από την επιτροπή μέσα σε ένα (1) μήνα από 

την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή για παράδοσή τους σε κατάσταση λειτουργίας. 

Ο τόπος παράδοσης θα είναι η έδρα του φορέα της προμήθειας. 

Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας 

Μετά την παράδοση του οχήματος και πριν την πληρωμή κατατίθεται εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και 

συντήρησης υπέρ του φορέα της προμήθειας ύψους 2% της συμβατικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Η ισχύς της επιστολής αυτής θα καλύπτει τον χρόνο εγγύησης λειτουργίας πλέον τρεις (3) μήνες. 

Με την ως άνω εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και συντήρησης καλύπτονται όλες οι υποχρεώσεις του 

προμηθευτή στο διάστημα αυτό, όπως η συνεχιζόμενη επίδειξη και εκπαίδευση. 

Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και συντήρησης αποδίδεται στον προμηθευτή μετά την λήξη του χρόνου 

εγγύησης ύστερα από την σύνταξη συμπληρωματικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υποχρεώσεων του 

προμηθευτή που συντάσσεται από επιτροπή οριζόμενη γι’ αυτό το σκοπό από το φορέα προμήθειας. Η επιτροπή 

αυτή υποχρεούται να συντάξει το πρωτόκολλο εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του χρόνου εγγύησης. 

2. Ουσιώδεις απαιτήσεις. 

Γενικά όλες οι παραπάνω απαιτήσεις θεωρούνται και ουσιώδεις και απαράβατοι επί 

ποινή αποκλεισμού εκτός εάν αναφέρεται ρητά ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας. 

Δ. Διάφορα 

  Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το μηχάνημα είναι: 

                     Α. Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική. 

  Καμιά προσφορά δεν αποκλείεται γενικά για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, αρκεί στα προσκομιζόμενα 

στοιχεία των προσφορών να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία πλήρους και 

σαφούς εικόνας του προαναφερθέντος οχήματος. Με ποινή αποκλεισμού από την παραπέρα διαδικασία, τα 

στοιχεία αυτά θα προκύπτουν από τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του κατασκευαστή. 

2. Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών. 

Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο χρόνο διάθεσης ανταλλακτικών. Ο μέγιστος αποδεκτός χρόνος διάθεσης του 

οποιουδήποτε ανταλλακτικού ήθελε ζητηθεί να είναι 10 ημερολογιακές ημέρες.  

Προσοτσάνη                Προσοτσάνη   

        Θεωρήθηκε                                                                                       Συντάχθηκε 

Η Προϊσταμένη Τ.Τ.Ε.                                                               

Τεχνικών Υπηρεσιών  

Δεληγιαννίδου Δέσποινα                                                       Σαλπιγκτίδης Παναγιώτης  

Πολιτικός Μηχανικός                                                             Πολιτικός  Μηχανικός ΤΕ 



 

 

 Α/Α Είδος υλικού Είδος 

Μονάδος 

Τεμάχια Τιμή / 

Τεμάχιο/άνευ 

ΦΠΑ  

Δαπάνη   

χωρίς τον ΦΠΑ  

1 Μεταχειρισμένο ανοιχτό 

ημιφορτηγό 4Χ4 1,5 Καμπίνας 

ΤΕΜ 1  

 

 

2 Μεταχειρισμένο ανοιχτό 

ημιφορτηγό 4Χ4 Διπλοκάμπινο  

ΤΕΜ 1  

 

 

                                                  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ   

                                       ΦΠΑ 23%  

                                              ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   

          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

  (ΥΠΟΓΡΑΦΗ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ ) 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ     
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ:  ΔΗΜΟΣ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ     
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ.: 2/2016   
                                                                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  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ(2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

  

Της επιχείρησης : 

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

με έδρα τ…….………………………...  οδός ……………………….……………… αριθμός ……………………………… 

τ.κ.……..……………...…. Τηλ………………..……………….. Fax ……………………………………………………………. 

      

Προς :     

ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ     

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας της προμήθειας που αναγράφεται στην 

επικεφαλίδα και των υπολοίπων στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης 

 της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως 

 και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις  ακόλουθες 

 Τιμές στις οποίες περιλαμβάνονται και τα έξοδα ταξινόμησης και έκδοσης αδείας και πινακίδων 
κυκλοφορίας   . 


