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ΚΑΕ  35.7132.02 

 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

Η παξνχζα κειέηε πξνυπνινγηζκνχ χςνπο 20.000,00 €  αθοπά ηην ππομήθεια ενόρ (1) 

καινούπγιος αςηοκινήηος ημιθοπηηγού, μονήρ καμπίναρ, ανοικηού ηύπος, με καπόηζα για ηην  

μεηαθοπά μησανημάηων, θοπηίων μεγάλος όγκος για ηιρ ανάγκερ ηηρ ςπηπεζίαρ Ππαζίνος. 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη ζην Δήκν φια ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη 
ν ρξφλνο θαηαζθεπήο ηνπ νρήκαηνο θαζψο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νρήκαηνο (κνληέιν, 
ηχπνο, κηθηφ βάξνο, σθέιηκν θνξηίν, δηαζηάζεηο, αξηζ. θηλεηήξα-πιαηζίνπ, ηππνδχλακε, θ.ι.π.). 

Η αγνξά ηνπ αλσηέξσ νρήκαηνο ζα γίλεη κε ζσνοπηικό διαγωνιζμό απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ζε 
επξψ, με κριηήριο ηην πλέον ζσμθέροσζας από άποψη προζθορά μόνο βάζη ηιμής. 

Η δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ νρήκαηνο ζα γίλεη  κε καθξνζθνπηθφ έιεγρν, κεραληθή εμέηαζε θαη 
πξαθηηθή δνθηκαζία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412 /2016 
H αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο Ν.4412 /2016.  

Η δαπάνη για ηην προμήθεια έτει, ενδεικηικά, προϋπολογιζθεί ζηο ποζό ηων 20.000,00 Εσρώ, ζηο 

οποίο ζσμπεριλαμβάνεηαι ΦΠΑ 24%. Θα καλσθθεί από ηο πρόγραμμα «41 (ΠΡ. ΑΣΑ) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. 

ΔΑΠ. (1311.00) 100%» και θα βαρύνει ηον Κ.Α. 35.7132.02 ηοσ Προϋπολογιζμού ηοσ Δήμοσ Καζηοριάς 

για ηο Οικονομικό έηος 2019.  
 
 
 

Μαληάθνη 17-4-2019 
Ο ζπληάθηεο 

 
 
 
 

Αλδξέαο Απνζηνιίδεο 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο  

Ο Πξντζηάκελνο  
Δηεχζπλζεο 

 
 
 

Παζράιεο Μάζαο 
Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο Σ.Ε.  
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ΣΔΥΝΙΚΔ   ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 
Α. ΓΔΝΙΚΑ 
 
Σν ππφ πξνκήζεηα φρεκα ζα είλαη θαηλνχξην, γλσζηνχ θαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ. Πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιειν γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηκήκαηνο Πξαζίλνπ  Δήκνπ Καζηνξηάο (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ) . 
Σν φρεκα ζα δηαζέηεη, ζήκα CE θαη ζα είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηηο αληίζηνηρεο Επξσπατθέο 

Οδεγίεο. ηηο πξνζθνξέο ζα πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθή δήισζε θαηά άξζξν γηα ηελ ελαξκφληζε ηνπ 
νρήκαηνο κε ηηο παξαπάλσ νδεγίεο. 

Σν φρεκα  ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα θαησηέξσ παξειθφκελα: 

 Εθεδξηθφ ηξνρφ εθνδηαζκέλν κε ειαζηηθφ ίδηνπ ηχπνπ θαη πνηφηεηαο κε ηα ειαζηηθά ηνπ 
νρήκαηνο  ηνπνζεηεκέλν ζε επρεξή ζέζε. 

 Ππξνζβεζηήξα θαηά Κ.Ο.Κ. πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ 
απηνθηλήησλ. 

 Πιήξεο θαξκαθείν πξνβιεπφκελν απφ ηνλ Κ.Ο.Κ. 

 Σξίγσλν βιαβψλ πξνβιεπφκελν απφ ηνλ Κ.Ο.Κ. 

 Σα απαξαίηεηα έληππα γηα ηελ ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη θαιή ιεηηνπξγία ηνπ απηνθηλήηνπ ζε 
δχν ζεηξέο ζηελ Ειιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή θαη βηβιία αληαιιαθηηθψλ εηθνλνγξαθεκέλα θαη 
κε θσδηθνχο νλνκαζηηθά γηα ηνλ θηλεηήξα θαη ην πιαίζην, θαζψο θαη αληίζηνηρν βηβιίν 
επηζθεπψλ. 

Σο ότημα θα πρέπει να ζσνοδεύεηαι επί ποινή αποκλειζμού από ολική εγγύηζη καλής λειηοσργίας 

ηοσλάτιζηον ηριών (3) εηών, από εγγύηζη διάβρφζης και βαθής ηοσλάτιζηον 3 εηών, από ηην έγκριζη 

ηοσ οριζηικού πρφηοκόλλοσ παραλαβής, καθώς και ο προμηθεσηής θα πρέπει να εγγσηθεί γραπηώς για 

ηην κάλσυη ηοσ οτήμαηος ζε ανηαλλακηικά πάζης θύζεφς, ηοσλάτιζηον για δέκα (10) έηη από ηην 

σπογραθή ηης ζύμβαζης. 

Ως τρόνος παράδοζες ορίδονηαι οι εκαηόν είκοζι (120) εμέρες μεηά ηεν εμερομενία 

σπογραθής ηες ζύμβαζες. 
Τπνρξεσηηθφ είλαη ε ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ πξνκεζεπηή λα είλαη πηζηνπνηεκέλε κε πηζηνπνίεζε 

πνηφηεηαο θαηά ENISO 9001:2000 θαζψο θαη πξναηξεηηθά απφ ην πηζηνπνηεηηθφ πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο θαηά ENISO 14001:2004, πξνζθνκίδνληαο αληίγξαθα ησλ πηζηνπνηήζεσλ ψζηε λα 
εμαθξηβσζεί ζε πνηνλ απεπζχλεηαη θαη γηα πνην ζθνπφ έρεη εθδνζεί. 

 
 

 Β.ΟΥΗΜΑ-ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΣΗΓΟΜΔ ΚΑΡΟΣΑ 
 
1. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΟΥΗΜΑΣΟ-ΠΛΑΙΙΟΤ 
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Σν φρεκα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξην, πξφζθαηεο εηδηθά ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, απφ ηα ηειεπηαία 
κνληέια ηεο αληίζηνηρεο ζεηξάο, κε κεγάιε θπθινθνξία ηφζν ζηελ Ειιάδα, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ θαη ζα 
θέξεη ην πξνβιεπφκελν Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. 

Σν ακάμσκα ζα θέξεη θακπίλα  2 δχν ζέζεσλ επηβαηψλ ζα έρεη δχν (2) πφξηεο, ζα δηαζέηεη 
κεηαιιηθφ ρξψκα κε θίηξηλε ισξίδα 10 cm πάρνπο ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ νρήκαηνο, πξνβνιείο νκίριεο, 
θνηζαδφξν ιαζπσηήξεο εκπξφο θαη πίζσ ππξνζβεζηήξα θαη ηξίγσλν, ξεδέξβα κε δάληα θαη ειαζηηθφ 
ίδησλ δηαζηάζεσλ ηνπ νρήκαηνο, θηη αιιαγήο ειαζηηθνχ (γξχιινο, θιεηδηά).  

Η θαξφηζα ζα πξέπεη λα έρεη  δηαζηάζεηο 1800x1500ρ450mm πεξίπνπ θαη λα είλαη ζην ζχλνιν ηεο 
επηθάλεηαο ηεο επελδεδπκέλε απφ θαηάιιειν αλζεθηηθφ πξνζηαηεπηηθφ πιηθφ θαη κπάξα πξνζηαζίαο 
θακπίλαο νξνθήο. 

Σν φρεκα ζα πξέπεη λα έρεη σθέιηκν θαη΄ ειάρηζην 1000 kg θαη ηθαλφηεηα ξπκνχιθεζεο θαη΄ 
ειάρηζην  ρσξίο θξέλα ξπκνπιθνχκελνπ 700 kg, κε θξέλα ξπκνπιθνχκελνπ 1.500 kg. 

 
2. ΚΙΝΗΣΗΡΑ 

Ο θηλεηήξαο  πξέπεη λα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο ηχπνπ DIESEL ηεηξάρξνλνο, πδξφςπθηνο, ε νλνκαζηηθή 
ηζρχο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 150HP θαη λα ππεξθαιχπηεη ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
νρήκαηνο. Η κέγηζηε ξνπή ηνπ θηλεηήξα δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 360Nm ζηηο ρακειφηεξεο 
δπλαηέο ζηξνθέο θαη ζε θακηά πεξίπησζε πάλσ απφ ηηο 4500 ζ.α.ι..Η ρσξεηηθφηεηα ηνπ θηλεηήξα ζα  
πξέπεη είλαη κεγαιχηεξε απφ 2.000 cm3. 

 
Απαξαίηεηε είλαη ε πξνζθφκηζε δηαγξακκάησλ ξνπψλ ηνπ θηλεηήξα.  
Η θαηαλάισζε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 7,2 lit/100 km ζε αζηηθφ θχθιν θαη ε αληηξξππαληηθή 

ηερλνινγία πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο EURO 6 ή λεψηεξε. 
 
3. ΘΑΛΑΜΟ ΟΓΗΓΗΗ 
To βνιάλ νδεγήζεσο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ηνπ απηνθηλήηνπ λα έρεη απαξαίηεηα 

ζχζηεκα νδεγήζεσο πδξαπιηθφ (κε ππνβνήζεζε) θαη λα είλαη ξπζκηδφκελν θαζ' χςνο. 
Ο ζαιακίζθνο ηνπ νδεγνχ, πξέπεη λα είλαη ηειείσο πξνσζεκέλεο νδήγεζεο, ηακπιφ κε ηα ζπλήζε 

φξγαλα ειέγρνπ θαη θσηεηλά ζήκαηα, ζεξκηθή κφλσζε κε επέλδπζε, δχν ειεθηξηθνχο 
παινθαζαξηζηήξεο, ειεθηξηθά παξάζπξα, δπν (2) εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο, δάπεδν θαιπκκέλν απφ 
πιαζηηθά ηαπέηα, ζχζηεκα air-condition (επηζπκεηφο θιηκαηηζκφο), πιαθνληέξα θσηηζκνχ, ππνζχζηεκα 
κε θαη’ ειάρηζην κνλφ δίζθν CD/AM/FM/MP3 & 2 ερεία, ειεθηξνληθφ immobilizer – ειεθηξνκαγλεηηθέο 
θιεηδαξηέο (θεληξηθφ θιείδσκα), απνζακβσηήο πίζσ παξκπξίδ θαη γεληθά θάζε εμάξηεκα ελφο 
ζαιακίζθνπ ζπγρξφλνπ απηνθηλήηνπ.   

 Θα δηαζέηεη αεξφζαθνπο νδεγνχ – ζπλνδεγνχ (επηζπκεηή ε χπαξμε πιάγησλ αεξφζαθσλ) θαη 
δσλψλ αζθαιείαο 3 ζεκείσλ  κε πξνεληαηήξεο & ξπζκηζηή δχλακεο. 

 
4. ΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΓΟΗ ΚΙΝΗΗ 
Σν ζχζηεκα κεηαδφζεσο θηλήζεσο πξέπεη  λα απνηειείηαη: 
Απφ θηβψηην ησλ ηαρπηήησλ πνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε ηαρπηήησλ εκπξνζζνπνξείαο 

θαη κηαο νπηζζνπνξείαο. 
Απφ ζπκπιέθηε πνπ πξέπεη λα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο, αληαπνθξηλφκελνο απφιπηα πξνο ηηο 

αληίμνεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 
Απφ δηαθνξηθφ θαη εκηαμφληα γλήζηα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ πιαηζίσλ, απνθιεηφκελεο ηεο 

ρξεζηκνπνηήζεσο απνκηκήζεσλ, ηζρπξήο θαη δνθηκαζκέλεο θαηαζθεπήο ψζηε λα εγγπψληαη ηελ θαιή 
θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ, θαηάιιεια ζε ζπλεξγαζία κε ην θηβψηην ηαρπηήησλ , επηζπκεηφ 
ζχζηεκα πεξηνξηζκέλεο . 

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο πάζνπλ δεκηά ην δηαθνξηθφ ή ν ζπκπιέθηεο ή ην 
θηβψηην ηαρπηήησλ, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ην αιιάμεη άκεζα κε θαηλνχξγηα. 

 
5. ΤΣΗΜΑ ΠΔΓΗΗ 

Σν ζχζηεκα πεδήζεσο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε αεξηδφκελα δηζθφθξελα εκπξφο, πξέπεη λα 
δηαζέηεη ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο (ABS) κε ειεθηξνληθή θαηαλνκή πέδεζεο (EBD). Επηζπκεηή ε 
χπαξμε αλαινγηθήο βαιβίδαο αίζζεζεο θνξηίνπ (LSPV). 
Οη ζσιελψζεηο, ηα ξαθφξ θ.ιπ. εμαξηήκαηα πξέπεη λα είλαη ηθαλήο αληνρήο θαη άξηζηεο θαηαζθεπήο, 
ψζηε λα εγγπψληαη ηελ καθξνρξφληα θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πεδήζεσο. 
Όια ηα εμαξηήκαηα ηνπ απηνθηλήηνπ πξέπεη λα είλαη ηα γλήζηα ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

Σν πιαίζην ηνπ απηνθηλήηνπ, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ρξφλν εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ζε θακία 
πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα παξνπζηάζεη νπνηνδήπνηε ξήγκα ή ζηξέβισζε. Δηαθνξεηηθά ν 
πξνκεζεπηήο πξέπεη λα ππνρξεσζεί λα αληηθαηαζηήζεη ην πιαίζην κε άιιν πεξηζζφηεξν εληζρπκέλεο 
θαηαζθεπήο λα ην παξαδψζεη έηνηκν πξνο θπθινθνξία κεηά ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ ην αξγφηεξν. 
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Σν απηνθίλεην πξέπεη λα έρεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη ζεκάησλ γηα ηελ 
θπθινθνξία, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο απαξαίηεηνπο πξνβνιείο, 
πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο θ.ιπ. 

Οη δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ιεπηνκεξή ηερληθά ζηνηρεία κε πεξηγξαθή θαη ζρέδηα. 
 
 

Μαληάθνη 17-4-2019 
Ο ζπληάθηεο 

 
 
 

Αλδξέαο Απνζηνιίδεο 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο  

Ο Πξντζηάκελνο  
Δηεχζπλζεο 

 
 
 

Παζράιεο Μάζαο 
Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο Σ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΔΡ.ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
ΝΟΜΟ KAΣΟΡΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Δηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο 
Καζαξηφηεηαο & Πξαζίλνπ 
Σαρ. Δ/λζε Μαληάθνη Καζηνξηάο 
ΣΗΛ.:  2467081318 
FAX :  2467080768 

 

 
 
 
 
 
ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΜΙΚΡΟΤ ΦΟΡΣΗΓΟΤ ΜΔ 
ΚΑΡΟΣΑ  ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΠΡΑΙΝΟΤ 

 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 13/2019 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 20.000,00 € 

ΚΑΕ  35.7132.02 

 
 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΜ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΤΝΟΛΟ 
( € ) 

1. Μηθξφ θνξηεγφ κε θαξφηζα 1 16.129,03 16.129,03 

   χλνιν 16.129,03 

   Φ.Π.Α.   24%   3.870,97 

   ΤΝΟΛΟ 20.000,00 

 
 
 
 
 

 
Μαληάθνη 17-4-2019 

Ο ζπληάθηεο 
 
 
 
 

Αλδξέαο Απνζηνιίδεο 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο  

Ο Πξντζηάκελνο  
Δηεχζπλζεο 

 
 
 

Παζράιεο Μάζαο 
Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο Σ.Ε.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΔΡ.ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
ΝΟΜΟ KAΣΟΡΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Δηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο 
Καζαξηφηεηαο & Πξαζίλνπ 
Σαρ. Δ/λζε Μαληάθνη Καζηνξηάο 
ΣΗΛ.:  2467081318 
FAX :  2467080768 

 

 

 

 

 
ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΜΙΚΡΟΤ ΦΟΡΣΗΓΟΤ ΜΔ 
ΚΑΡΟΣΑ  ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΠΡΑΙΝΟΤ 

 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 13/2019 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 20.000,00 € 

ΚΑΕ  35.7132.02 

 
 

 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΜ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ( € ) 

1. Μηθξφ θνξηεγφ κε θαξφηζα 1   

   χλνιν  

   Φ.Π.Α. 24%  

   ΤΝΟΛΟ  

 

 
ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩ (ΜΕ ΣΟ ΦΠΑ): 

……………………………………………………………………… 

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

 
 

 

 
 
Καζηνξηά , ………………….. 

 

 Ο πξνζθέξσλ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΔΡ.ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
ΝΟΜΟ KAΣΟΡΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Δηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο 
Καζαξηφηεηαο & Πξαζίλνπ 
Σαρ. Δ/λζε Μαληάθνη Καζηνξηάο 
ΣΗΛ.:  2467081318 
FAX :  2467080768 

 

 

 

 

 
ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΜΙΚΡΟΤ ΦΟΡΣΗΓΟΤ ΜΔ 
ΚΑΡΟΣΑ  ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΠΡΑΙΝΟΤ 

 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 13/2019 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 20.000,00 € 

ΚΑΕ  35.7132.02 

 
 
 

  
 
 
 

ΔΙΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

Άπθπο  1ο 
Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ 

 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί ε πξνκήζεηα ελφο νρήκαηνο  

θαηλνχξγηνπ απηνθηλήηνπ εκηθνξηεγνχ, κνλήο θακπίλαο, αλνηθηνχ ηχπνπ, κε 

θαξφηζα γηα ηελ  κεηαθνξά κεραλεκάησλ, θνξηίσλ κεγάινπ φγθνπ γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο ππεξεζίαο Πξαζίλνπ.  

πγθεθξηκέλα ν Δήκνο Καζηνξηάο πξφθεηηαη λα πξνκεζεπηεί ην φρεκα, ζχκθσλα 

κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ππφ πξνκήζεηα νρήκαηνο αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ  20.0000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% θαη ε δαπάλε ηνπ Θα 

θαιπθζεί απφ ην πξφγξακκα «41 (ΠΡ. ΑΣΑ) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. (1311.00) 100%» 

θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 35.7132.02 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δήκνπ Καζηνξηάο γηα 

ην Οηθνλνκηθφ έηνο 2019. 

Γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο, ζα δηελεξγεζεί  ζπλνπηηθφο (πξφρεηξνο)  

κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο.  

 
Άπθπο 2Ο 

Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 
 

 Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»  
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 Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο 

δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

 Σνπ N. 3861/2010 «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ 

ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σν άξζξν 52 ηνπ Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94Α΄): «1. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 1. Ο 

ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) νξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξα 

ηνηο εθαηφ (24%) ζηε θνξνινγεηέα αμία».  

 Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ Ν. 4412/2016 «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)». 

Άπθπο 3ο 
ςμβαηικά ηεύση 

 
 πκβαηηθά ηεχρε απηήο ηεο πξνκήζεηαο, θαηά ζεηξά ηζρχνο, νξίδνληαη: 

1. Η ζχκβαζε κεηαμχ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ αλαδφρνπ.  

2. Η δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο. 

3. Η πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

4. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

5. Η ηερληθή έθζεζε θαη νη νξηδφκελεο θαη ηζρχνπζεο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο. 

6. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο κειέηεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Άπθπο 4ο 
Γιαγωνιζμόρ 

 
Η δηαδηθαζία γηα ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο, κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο. 

 

Άπθπο 5ο 
Πποζθοπέρ 

 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ελζθξάγηζηεο ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηε 

δηαθήξπμε. 
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Άπθπο 6ο 
ύμβαζη 

 
Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 

πξφζθιεζεο (παξ. 4 ηνπ άξζξν 105 ηνπ λ. 4412/2016). Η ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Εάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα 

ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή 

πξφζθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ΄ 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106. 

  

Άπθπο 7ο 
Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

 
Δελ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 1.β) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016.  

 

Άπθπο 8ο  
Αςηοενημέπωζη ηος αναδόσος 

 
Ο αλάδνρνο ζεσξείηαη φηη έρεη εμεηάζεη ηνπο ρψξνπο, ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηηο 

θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο θαη ηνπο παξφληεο φξνπο. Δελ ζα επηηξαπεί νπνηαδήπνηε 

αμίσζε απφ ηνλ αλάδνρν γηα πξφζζεηε πιεξσκή ή ρξνληθή παξάηαζε πνπ ζα 

νθείιεηαη ζε παξεξκελεία νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο αλαθεξφκελνπ ζηνπο ρψξνπο, ηηο 

θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο ή ηνπο φξνπο, ζέκα γηα ην νπνίν ζα κπνξνχζε ν αλάδνρνο 

λα ελεκεξσζεί πξαγκαηνπνηψληαο επίζθεςε ζηνπο ρψξνπο, πξνζθεχγνληαο ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ ή ρξεζηκνπνηψληαο νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν γηα ηελ 

πεξίπησζε κέζν. 

Άπθπο 9ο  
Υπόνορ – Σόπορ παπάδοζηρ 

 
Η παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα γίλεη ζην ακαμνζηάζην ηνπ Δήκνπ Καζηνξηάο, κε επζχλε 

θαη κέξηκλα κεηαθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 
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Άπθπο 10ο  
Παπαλαβή 

 
Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 221 

ηνπ Ν.4412/2016, ζπληάζζνληαο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηα άξζξα 219 θαη 220 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ πξσηφθνιια πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο. Καηά ηε δηαδηθαζία 

παξαιαβήο, παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ζα δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο 

έιεγρνο κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη 

ηελ πξνζθνξά.  

 

Άπθπο 11ο  
Κςπώζειρ για εκππόθεζμη παπάδοζη 

 
Η παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα γίλεη ζην ακαμνζηάζην ηνπ Δήκνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο θαη εληφο ηνπ νξηδφκελνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο. αλ 

εκέξα παξάδνζεο ζεσξείηαη ε εκέξα πνπ ζα παξαδνζεί ην φρεκα ζην ρψξν ηνπ 

ακαμνζηαζίνπ, κε επζχλε κεηαθνξάο  απφ ηνλ πξνκεζεπηή.   

Αλ ην φρεκα  παξαδνζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρφλ 

ρνξεγήζεθε, κπνξεί λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη 

ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε 

ηκεκαηηθψλ - ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη 

πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ηνπ νρήκαηνο πνπ 

παξαδφζεθε εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5%, 

ρσξίο Φ.Π.Α. επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ νρήκαηνο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη 

αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο θαη κπνξνχλ λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, αλ ην φρεκα πνπ αθνξά ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαδνζεί 

κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

2. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη θαη ζπκςεθίδεηαη κε ηελ ακνηβή 

ηνπ αλαδφρνπ - πξνκεζεπηή. Η επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 
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Άπθπο 12ο  
Παπάηαζη ύμβαζηρ 

 
Η παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

206 «Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Άπθπο 13ο 
Έξοδα, κπαηήζειρ, ειζθοπέρ 

 
Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε θάζε είδνπο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη θφξνπο θαη κφλν ζε 

πεξίπησζε αιιαγήο ελ ησ κεηαμχ ηνπ θαζεζηψηνο ησλ θξαηήζεσλ ή ηνπ Φ.Π.Α. θ.ι.π. 

ζα εθαξκνζζεί ε αληίζηνηρε γηα ην ζέκα λνκνζεζία ή νη αληίζηνηρεο νδεγίεο ησλ 

αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ. 

Άπθπο 14ο 
Δπίλςζη διαθοπών 

 
Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ σο πξνο ην θχξνο, ηελ εξκελεία 

θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο απηήο θαη ηηο αμηψζεηο πνπ γελληψληαη απφ απηήλ, ζα 

επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα, βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 

Μαληάθνη 17-4-2019 
 

Ο πληάθηεο 
 
 
 

Αλδξέαο Απνζηνιίδεο 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο  

Ο Πξντζηάκελνο  
Δηεχζπλζεο 

 
 
 

Παζράιεο Μάζαο 
Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο Σ.Ε.  

 

 

 


