
 

             
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
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                                              CPV:42997200-3  

    CPV: 34144420-8 
                                               CPV:16310000-1 
 
ΔΡΓΟ :  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ  ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟΤ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 4Υ4- ΔΝΟ  
ΑΠΟΦΡΑΚΣΗΚΟΤ-ΔΝΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔΑ 
ΥΟΡΣΩΝ ΚΑΗ ΔΝΟ ΑΛΑΣΟΓΗΑΝΟΜΔΑ    
       
 
ΑΡΗΘ.ΜΔΛΔΣΖ: 18/2018 
 
Πξνϋπνινγηζκόο : 63.860,00 € κε ην Φ.Π.Α. 

Αξκφδηνο : Γ.ηάκνπ 

Σει      : 2261351115 

Fax            : 2261351114 

Email          : gstamou@ Orchomenos.gr 

 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 
 

    Ο Γήκνο Οξρνκελνχ πξφθεηηαη λα πξνβεί , κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ , ζηε πξνκήζεηα  ησλ 
παξαθάησ εηδψλ: 
 

ΟΜΑΓΑ  Α: 

ελφο (1) θαηλνχξγηνπ νρήκαηνο 4Υ4 (ηχπνπ αγξνηηθφ),  πεηξειαηνθίλεην, ηεηξαθίλεην κνλήο 
θακπίλαο, αλνηρηνχ ηχπνπ (κε θαξφηζα) θαηάιιειν γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά θνξηίσλ 
κεγάινπ φγθνπ, θπβηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 2.200 θ.εθ. turbo, ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 130 HP, κέγηζηεο 
ξνπήο ηνπιάρηζηνλ 400Nm. 
 
 

ΟΜΑΓΑ  Β: 

Δλφο (1) απηφλνκνπ καινούργιοσ αποφρακτικού μητανήματος 
  
 

ΟΜΑΓΑ  Γ: 

  Δλφο (1) θαηλνχξγηνπ  θαηαζηξνθέα ρφξησλ  
. 
 
ΟΜΑΓΑ Γ: Δλφο(1) θαηλνχξγηνπ αιαηνδηαλνκέα 
 
     

    . 
       

      Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ παξαπάλσ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζε 

 63.860,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 
 

   Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ πξνέξρεηαη απφ ην πξφγξακκα 
Φηινδεκνο ΗΗ ζην νπνίν ερεη εληαρζεί ν Γήκνο καο . 
. 
 



Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε 
ζπλνπηηθφ  δηαγσληζκφ κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε 
θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  κε βάζε ηε 
βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο - ηηκήο , βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο γηα ην εκηθνξηεγφ. 
Γηα ηα είδε ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ  θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο αλά νκάδα 
εηδνπο ηεο κειέηεο εθφζνλ  ηεξνχληαη  νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 
 

ην ελ ιφγσ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα φιεο, ή γηα νξηζκέλεο κφλν απφ ηηο 
ηέζζεξεο (4) ππφ πξνκήζεηα νκάδεο κεραλεκάησλ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Οξρνκελόο  23-03-2018 

 
 
 

        Ο ΤΝΣΑΞΑ                                                                     Ο Γ/ΝΣΖ     Γ.Σ.Τ               
 
 
 
 ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΑΜΟΤ                                                               ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤΝΣΑ  
ΖΛ/ΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΔΔ                                                      ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΟΜΑΓΑ Α 

                (ΑΝΟΗΥΣΟ ΜΟΝΟΚΑΜΠΗΝΟ  ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ 4Υ4) 
 
 

 
ΔΗΑΓΩΓΖ  
Tν πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα πξννξίδεηαη γηα ηηο αλάγθεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Οξρνκελνχ 
 
Tα παξαθάησ ζηνηρεία ζεσξνχληαη θαη νπζηψδε θαη απαξάβαηα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη, φηη 
απνηεινχλ πξνηίκεζε, ή επηζπκία ηεο ππεξεζίαο. 
ΑΠΟΚΛΙΕΙ 
Όιεο νη απαηηήζεηο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ είλαη νπζηώδεηο θαη απαξάβαηεο, ε ηπρόλ 
ύπαξμε απόθιηζεο ζα ζεκαίλεη απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο. Όπνπ απαίηεζε αλαθέξεηαη κε 
ηε ιέμε «πεξίπνπ» γίλεηαη απνδεθηή απόθιηζε + 5% ηεο αλαθεξόκελεο ηηκήο. 

 
  Σν φρεκα ζα είλαη θαηλνχξγην, θαιήο θήκεο, γλσζηνχ θαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ, ζα είλαη 

πεηξειαηνθίλεην ηεηξαθίλεην, κνλήο θακπίλαο, αλνηρηνχ ηχπνπ (κε θαξφηζα) θαηάιιειν γηα ηελ 

αζθαιή κεηαθνξά θνξηίσλ κεγάινπ φγθνπ,  δχν (2) επηβαηψλ, θπβηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 2.200 θ.εθ. 

turbo, ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 130 HP, κέγηζηεο ξνπήο ηνπιάρηζηνλ 400Nm.. 
 
   Οη δηαζηάζεηο γεληθά, ηα βάξε θαη’ άμνλα, ηα ινηπά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία θαη νη απνδφζεηο, ζα 

πιεξνχλ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Κ.Ο.Κ. γηα ηελ έθδνζε λφµηµεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπο ζηελ 

Διιάδα. Ο πξνµεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ζπµπιήξσζε, 

ελίζρπζε ή θαη ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηεζεί απφ ηνλ έιεγρν θαηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο ηνπ νρήµαηνο. 

 
1. ΟΥΖΜΑ  
 
 
Θα δηαζέηεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
 Σν φρεκα ζα είλαη ρξψκαηνο ιεπθνχ 

κνλήο θακπίλαο,κε δχν  πφξηεο, κε 2 ζέζεηο επηβαηψλ   
 Σεηξαθίλεζε.   
 Κπβηζκφο κεραλήο ηνπιάρηζηνλ 2.200 θ.εθ. turbo  

 χζηεκα ςεθαζκνχ θαπζίκνπ 

 Ηππνδχλακε ηνπιάρηζηνλ 130 HP.   
 Μέγηζηεο Ρνπήο ηνπιάρηζηνλ 400 Nm  

 Ωθέιηκν θνξηίν ηνπιαρηζηνλ 1.000 θηιά  
 Κηλεηήξαο πεηξειαίνπ, Euro 6 .   
 Κηβψηην ηαρπηήησλ κεραληθνχ ζπκπιέθηε 5 ηαρπηήησλ ηνπιάρηζηνλ.   
 Τδξαπιηθφ ηηκφλη, ξπζκηδφκελν θαζ' χςνο.  
 
 χζηεκα πέδεζεο πδξαπιηθφ κε ζχζηεκα ππνβνήζεζεο, ειεθηξνληθφ θαηαλεκεηή πέδεζεο 

(EBD),  ABS θαη ζηνπο 4 ηξνρνχο, κε εκπξφο δηπινχο αεξηδφκελνπο δίζθνπο θαη πίζσ ηακπνχξα.  
 
 Αλάξηεζε εκπξφο αλεμάξηεηε κε δηπιά ςαιίδηα. Πίζσ αλάξηεζε κε ζνχζηεο θαη ακνξηηζέξ 

δηπιήο ελέξγεηαο.  

 
 Ικανότητα ζλξης  τουλάχιστον 2.600 κιλά  
 Επιλογζς οδήγησης 

 

 Διάρηζηνο εμνπιηζκφο:  
 αεξφζαθνη νδεγνχ - ζπλνδεγνχ  

 
 immobilizer  

 
 δψλεο αζθαιείαο 3 ζεκείσλ κε πξνεληαηήξεο εκπξφο  

 
 
 



 Αir-condition  
 χζηεκα  ππνβνήζεζεο ηεο  εθθίλεζεο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 
 θεληξηθφ αζχξκαην θιείδσκα  

 
  ειεθηξηθά παξάζπξα  

 
 απνζακβσηήο πίζσ παξκπξίδ  

 εμσηεξηθνί ειεθηξηθνί, ζεξκαηλφκελνη θαζξέπηεο  

 ξαδηφθσλν κε cd/mp3 player θαη 2 ερεία  
 
 εκπξφο παινθαζαξηζηήξεο  
 
 δάληεο αηζάιηλεο κε ειαζηηθά 16''-17'' 265/65  
 
 κπάξα νπίζζηαο πξνζηαζίαο  
 
 εκπξφο & πίζσ ιαζπσηήξεο  
 
 εληζρπκέλε αληηζθσξηαθή πξνζηαζία  
 
 ππξνζβεζηήξα θαη ηξίγσλν  
 
 ξεδέξβα κε δάληα θαη ειαζηηθφ ίδησλ δηαζηάζεσλ  
 
 θηη αιιαγήο ειαζηηθνχ (γξχιινο, θιεηδηά θιπ)  
 
 παηάθηα ζηελ θακπίλα επηβαηψλ   
 
 εγρεηξίδην ρξήζεο-ζπληήξεζεο θαη θαηάινγν αληαιιαθηηθψλ  

 
 
 Μήθνο νρήκαηνο πεξίπνπ 5,00m.  
  Μεηαμφλην  πεξίπνπ 3,00m.  

  Τςνο νρήκαηνο πεξίπνπ  1,70m.  
 Δγγχεζε ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο.  
 Ζ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ελφο (1) έηνπο ηνπιάρηζηνλ, ζα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

πξνζσξηλήο παξαιαβήο. 
 
2. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο έηνηκνπ πξνο 

ζέζε ζηελ θπθινθνξία κε θξαηηθέο πηλαθίδεο θαη έγθξηζε ηύπνπ ζηελ Διιάδα, 

αλαιακβάλνληαο ην ζύλνιν ησλ γξαθεηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ (θόζηνο θαη ελέξγεηεο). Ο 

Γήκνο ζα παξάζρεη όηη ζρεηηθό έγγξαθν θαη εμνπζηνδόηεζε απαηηεζεί. Ο αλάδνρνο ζα 

πξέπεη επίζεο λα θξνληίζεη γηα ηνλ εμνπιηζκό ηνπ νρήκαηνο κε ηελ πξνβιεπόκελε από 

ην λόκν ζήκαλζε (πεξηκεηξηθή θίηξηλε ισξίδα, ινγόηππν δήκνπ, βάξε θιπ). ηελ 

ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα επηζπλαθζνύλ ε έγθξηζε ηύπνπ ηνπ πξνζθεξνκέλνπ 

πιαηζίνπ από όπνπ ζα πξνθύπηεη ξεηά ε ζπκκόξθσζε ηνπ πιαηζίνπ µε ηηο 

πξνδηαγξαθέο, Πηζηνπνηεηηθό θαηά ISO 9001 ή ηζνδύλακν απηνύ ηνπ θαηαζθεπαζηή, ην 

πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο κε ηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ EURO 6 γηα ηα θαπζαέξηα  

θαη ζνξύβνπ ≤74 dB(A) ζύµθσλα µε ηελ νδεγία EU 70/157/EEC-2007/34/EC  

 
3. Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη έμνδα ηελ επηζεψξεζε θαη 

ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο ζηηο πξψηεο πξνγξακκαηηζκέλεο πιήξεηο ζπληεξήζεηο/service, ε 
νπνία ζα πεξηιακβάλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο εξγαζίαο θαη αληαιιαθηηθψλ (θίιηξσλ, ιηπαληηθψλ 
θιπ), νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα πξνζθεξφκελα έηε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο.  

 
 

πκπιεξσκαηηθά ηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο 
ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα πεξηιακβάλνληαη πιήξε ηερληθά ζηνηρεία θαη πεξηγξαθέο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ κεραλήκαηνο, ζρεδηαγξάκκαηα ή ζρέδηα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ ζαθψο 
ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ πξνζθεξφκελσλ νρεκάτων. 

 
Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε 
ή θαη ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηεζεί απφ ηνλ ηερληθφ έιεγρν νρεκάησλ απφ αξκφδηα 
ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

 
4. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ / ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΟΥΖΜΑΣΟ  

Να πξνζπκπιεξσζεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, γηα   ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά θαη 
πιεξνθνξίεο: 



 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

Για το είδος της ΟΜΑΔΑ Α:   (ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ 4Υ4) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 

Γενικζσ απαιτιςεισ -Διαςτάςεισ 
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ ΝΑΙ   

2 

Πλαίςιο 
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ ΝΑΙ   

3 

Θάλαμοσ επιβατών 
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ ΝΑΙ   

4 

Χώροσ φόρτωςθσ 
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ ΝΑΙ   

5 

Κινθτιρασ  
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ ΝΑΙ   

6 

Ηλεκτρικό ςφςτθμα 
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ ΝΑΙ   

7 
Τροχοί / Ελαςτικά 
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ 

ΝΑΙ   

8 

Σφςτθμα Ανάρτθςθσ. 
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ ΝΑΙ   

9 

Σφςτθμα Διεφκυνςθσ 
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ ΝΑΙ   

10 

Συςτιματα πζδθςθσ  
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ ΝΑΙ   

11 

Χρωματιςμόσ. 
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ ΝΑΙ   

12 
Λειτουργικότθτα, αποδοτικότθτα και αςφάλεια  
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ ΝΑΙ   

13 
Ποιότθτα, καταλλθλόλθτα και αξιοπιςτία  
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ ΝΑΙ   

14 
Τεχνικι υποςτιριξθ, εμπειρία και ειδίκευςθ 
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ ΝΑΙ   

15 
Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ ΝΑΙ   



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

16 
Παράδοςθ οχιματoσ 
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ ΝΑΙ   

17 
Συμπλθρωματικά ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ 
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ ΝΑΙ   

 
 

 
 
 

 



ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Για το είδος της ΟΜΑΔΑ Α:   (ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ 4Υ4) 

 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

1 Πλαίςιο 100-120 6,00 

2 Θάλαμοσ επιβατών 100-120 10,00 

3 Χώροσ φόρτωςθσ 100-120 6,00 

4 Κινθτιρασ 100-120 7,00 

5 Ηλεκτρικό ςφςτθμα 100-120 6,00 

6 Τροχοί / Ελαςτικά 100-120 6,00 

7 Σφςτθμα Ανάρτθςθσ. 100-120 8,00 

8 Σφςτθμα Διεφκυνςθσ 100-120 6,00 

9 Συςτιματα πζδθςθσ  100-120 9,00 

10 Χρωματιςμόσ. 100-120 6,00 

11 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 100-120 5,00 

12 
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ - αντιςκωριακι 
προςταςία  

100-120 10,00 

13 

Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πώλθςθ- Τεχνικι 
υποςτιριξθ- Χρόνοσ παράδοςθσ ηθτοφμενων 
ανταλλακτικών – Χρόνοσ ανταπόκριςθσ 
ςυνεργείου – Χρόνοσ αποκατάςταςθσ 

100-120 10,00 

14 Χρόνοσ παράδοςθσ  100-120 5,00 

  ΤΝΟΛΟ 100,00 

 
Η βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Η βακμολογία είναι 100 
βακμοί για τισ περιπτώςεισ που ικανοποιοφνται ακριβώσ όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η 
βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
Η ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και προκφπτει από τον τφπο:  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν  (τφπος 1) 
 

όπου: «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου αξιολόγθςθσ Κν και ιςχφει  
 

ζ1+ζ2+..ζλ=1 (100%)    (ηύπνο 2) 
 



  

 

 
 

 
 
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 11 

θαη 13 ηνπ άξζξνπ 86 θαη παξαγξάθνπο 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ βαζκνιφγεζε - 

αμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξνζθνξά 

έρεη θξηζεί απνδεθηή σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά 

ηερληθήο πξνζθνξάο. 

ηα παξαπάλσ ζρεηηθά άξζξα ηεο εηδηθήο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο, φπνπ 

πεξηγξάθνληαη νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αλά ππφ πξνκήζεηα είδνο, αληίζηνηρα πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ηα Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ θαη ν ππνινγηζκφο ηεο 

βαζκνινγίαο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο γηα θάζε ππφ πξνκήζεηα είδνο. 

Ζ βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Ζ βαζκνινγία 
είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. 
Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο θαη  
πξνθχπηεη απφ ηνλ  ηχπν:  

U=ζ1.Κ1+ζ2.Κ2+………..+ζλ.Κλ   (ηύπνο 1) 
φπνπ:  «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ  αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη: 

ζ1+ζ2+..ζλ=1 (100%)       (ηύπνο  2) 
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (Ο.Π.) θαη ε ζπλνιηθή σο άλσ βαζκνινγία U πξνζδηνξίδνπλ ηελ 
ζπγθξηηηθή ηηκή πξνζθνξάο, απφ ηνλ ηχπν: 

λ = Ο.Π. 
   U 

πκθεξόηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν ζύγθξηζεο ι. 
 

ε πεξίπησζε ηζνδπλακίαο πεξηζζφηεξσλ (απφ δχν θαη πάλσ) πξνζθνξψλ, απηέο θαηαηάζζνληαη 

θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεο πλνιηθήο Βαζκνινγίαο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο αλά είδνο θαη 

πξνθξίλεηαη ε πξνζθνξά κε ηελ κεγαιχηεξε πλνιηθή Βαζκνινγία Σερληθήο Πξνζθνξάο. ε 

πεξίπησζε ηζνδπλακίαο θαη ζηελ πλνιηθή Βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη κε θιήξσζε. 

 

  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
                                                        ΟΜΑΓΑ  Β 
 
                                 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΟΦΡΑΚΣΗΚΟΤ 
 
 
 

Απνθξαθηηθφ ξπκνπιθνχκελν κεράλεκα θαηάιιειν γηα απφθξαμε αγσγψλ απνρέηεπζεο δηακέηξνπ εσο 

300mm,θαζαξηζκφ επηθαλεηψλ δξφκσλ,πεδνδξνκίσλ θαη κηθξψλ εζηηψλ θσηηάο 

Σν ζχζηεκα ζα είλαη εληαίν πάλσ ζε εηδηθφ ηξετιεξ γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ απφ φρεκα,απηνθεξφκελν κε 

ηνλ απαξαίηεην θσηηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κ.Ο.Κ,κε ηξίην ξπζκηδφκελν ηξνρφ γηα ηελ 

ζηαζεξνπνηεζή ηνπ,φηαλ απηφ απεκπιέθεηαη απφ ην νρεκα πνπ ην ξπκνπιθεί. 

Θα απνηειείηαη απφ ην ηξετιεξ κεηαθνξάο,ηνλ θηλεηήξα,ηελ αληιία πςειήο πίεζεο,ηα ηχκπαλα κε ηνλ 

ζσιήλα πςειήο πίεζεο θαη ηνλ ζσιήλα πιήξσζεο,ηελ δεμακελή λεξνχ θαη ηα δηάθνξα παξειθνκελά 

ηνπ. 

Δηδηθφηεξα ην ζχζηεκα ζα απνηειείηαη: 

1) Απφ  ηνλ  βελδηλνθηλεηήξα  ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 15KW(20ΖΡ),ζα θέξεη ζχζηεκα έλαπζεο κε 

θιεηδί θαη ληεπφδηην  15 ιίηξσλ 

2) Απφ ηε αληιία πςειήο πίεζεο γεξκαληθήο θαηαζθεπήο  ηχπνπ P30,πνπ ζα είλαη εκβαινθφξνο (3 

εκβφισλ) θαη θεξακηθνχ ηχπνπ,ηζρχνο 150bar/45 lit/min 

      3)Aπν  ην ρεηξνθίλεην ηχκπαλν  ην νπνίν ζα  θέξεη ζσιήλα πςειήο πίεζεο γηα απφθξαμε 

αγσγψλ,ηχπνπ NW 13(1/2΄΄) κήθνπο  πεξίπνπ 50 m.H  πεξηέιεμε θαη ην ηχιηγκα ηνπ ζσιήλα ζα γίλεηαη 

απφ κία καληβέια ε νπνία ζα ππάξρεη ζηα πιάγηα θαη ζα αλαδηπιψλεηαη θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ 

ζπζηήκαηνο.Σν ηχκπαλν ζα θέξεη θαη ζχζηεκα θξέλνπ 

      4)Απφ ην ρεηξνθίλεην ηχκπαλν κε ζσιήλα NW(3/4΄΄)κήθνπο  35m,ηεο δεμακελήο γηα ηελ πιήξσζε 

κε λεξφ.Ζ πεξηέιημε θαη ην μεηχιηγκα  ηνπ ζσιήλα ζα γίλεηαη απφ κία καληβέια ε νπνία ζα 

Τπάξρεη ζηα πιάγηα θαη ζα αλαδηπιψλεηαη θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο.Σν ηχκπαλν ζα θέξεη θαη 

ζχζηεκα θξέλνπ. 

    5)Θα ππάξρεη εηδηθή βάλα γηα ην άλνηγκα ηεο αληιίαο πςειήο πίεζεο φηαλ ν ρεηξηζηήο ζειήζεη λα 

εθηειέζεη θάπνηα εξγαζία. 

   6)Θα ππάξρεη  θνπκπί εθηαθηεο ααλάγθεο γηα ηελ αθαξηαία παχζε ηνπ κεραλήκαηνο(emergency stop) 

  7)Δηδηθή δεμακελή πιήξσζεο κε λεξφ,πςειήο αλζεθηηθφηεηαο ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο –

ρσξεηηθφηεηαο  400lit.H δεμακελή ζα θέξεη θαπάθη γηα ηελ πιεξσζή ηεο κε λεξφ (2
νο

 ηξφπνο 

πιήξσζεο) 

8)Δηδηθή βάλα  εμαγσγήο ηνπ λεξνχ. 

9)Eλα αθξνθχζην (κπέθ) ηπθιφ γηα θαζαξηζκφ ησλ αγσγψλ 

10)Έλα αθξνθχζην (κπέθ) αλνηθηφ-πξνσζεηηθφ γηα απφθξαμε ησλ αγσγψλ 

11)Έλα πηζηφιη ηχπνπ ιάληδα γηα θαζαξηζκφ θξεαηίσλ,δξφκσλ,πεδνδξνκίσλ θαη θαηάζβεζε κηθξψλ 

εζηηψλ ππξθαγηάο. 

12)Οιν ην ζπγθξφηεκα ζα βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζε έλα εηδηθά γηα ην ζθνπφ  απηφ  ηξετιεξ,κε 

δχν ειαζηηθνχο ηξνρνχο ,θαηαιιειν γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ απφ φρεκα. 

13) Σν ηξέτιεξ ζα θέξεη απνζεθεπηηθφ ρψξν γηα ηελ θχιαμε δηαθφξσλ εξγαιείσλ ηνπ ρεηξηζηή. 

14)Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ CE, θαηάινγν αληαιιαθηηθψλ θαη απφ 
εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο  θαη  πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015  ηνπ 
θαηαζθεπαζηή 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                               ΟΜΑΔΑ   Γ 

 

                                          ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ      ΚΑΣΑΣΡΟΦΕΑ ΧΟΡΣΩΝ 

 

 

                                 

1.   ΓΕΝΙΚΑ 

 
Ο πξνο πξνκήζεηα θαηαζηξνθέαο ζα πξέπεη επη πνηλή απνθιεηζκνχ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο γηα 
εθζθαθέα-θνξησηή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηνλ κεραληζκφ εθζθαθήο ηνπ ηειεζθνπηθνχ 
ζπζηήκαηνο εθζθαθήο κε ηνλ πδξαπιηθφ ηαρπζχλδεζκν. 
 
Σν ππφ πξνκήζεηα εμάξηεκα ζα είλαη ηειείσο θαηλνχξγην θαη ακεηαρείξηζην ηεο ηειεπηαίαο ζεηξάο 
παξαγσγήο, ηειεπηαίνπ ηχπνπ θαη θαηαζθεπήο απφ ηα πιένλ εμειηγκέλα ηερλνινγηθά, ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο θαηαζθεπήο  ή κεηαγελέζηεξν. 
 
Θα είλαη επθήκσο γλσζηνχ θαηαζθεπαζηή κε καθξφρξνλε παξνπζία ηφζν ζηελ ρψξα καο φζν θαη ζηελ  
ππφινηπε Δπξψπε.  
 
Σα δεηνχκελα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ ζεσξνχληαη θαη νπζηψδε θαη 
απαξάβαηα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη φηη απνηεινχλ πξνηίκεζε ή επηζπκία ηεο ππεξεζίαο.  
 
ηνλ θνξησηή-εθζθαθέα ηεο ππεξεζίαο ζα ηνπνζεηεζεί θαη ζα είλαη απφιπηα ζπκβαηφο ην άθξν ηνπ 
εθζθαθέα  κε ηνλ πδξαπιηθφ  ηαρπζχλδεζκν θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία: 
 
Τδξαπιηθό θαηαζηξνθέα θιαδηώλθαη ρόξησλ κε δηάκεηξν απφ 5 έσο 8 εθαηνζηά. ζην άθξν ηνπ 
εθζθαθέα, ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη ζε άκεζε ζχλδεζε κε ηνλ πδξαπιηθφ ηαρπζχλδεζκν, θαηλνχξγην 
πξψηεο ρξήζεο. Θα έρεη βάξνο ιεηηνπξγίαο 250 θηιψλ, πιάηνο θνπήο ηνπιάρηζηνλ 1.000mm, ελψ ην 
εμσηεξηθφ πιάηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ  1.350mm. 
Θα ιεηηνπξγεί κε πδξαπιηθή παξνρή ηνπιάρηζηνλ 50 lit/min θαη πίεζε ηνπιάρηζηνλ 200 bar.  
Θα θέξεη καραίξηα δηπιήο θνπήο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία. 
Θα θέξεη βάζε ζχλδεζεο ηφζν κε ηνλ εθζθαθέα CASE 580STπνπ δηαζέηεη ε ππεξεζία. 
 
Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ CE, θαηάινγν αληαιιαθηηθψλ θαη απφ 
εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο. 
 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ: Σν ζχζηεκα ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ην πδξαπιηθφ θχθισκα ηνπ κεραλήκαηνο. Θα δηαζέηεη 
εχθακπηεο ζσιελψζεηο κε ηαρπζπλδέζκνπο ζηα άθξα  γηα ηελ ζχλδεζε ηνπο κε ηνπο παξαπάλσ 
εθζθαθείο, ελψ επη πνηλή απνθιεηζκνχ δελ ζα απαηηείηαη ηξίηε γξακκή ζχλδεζεο (ππεξρείιηζεο) γηα ηελ 
νκαιή ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 
Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο ζηνλ ηξφπν 
ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο. 
 
ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΚΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ  
 
Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ιεηηνπξγεί κε δηαδηθαζίεο Πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 
9001:2015 ISO 14001:2015 θαη OHSAS 18001:2007.  Σα πηζηνπνηεηηθά ζα ππνβάιινληαη κε ηελ 
πξνζθνξά (φξνο απαξάβαηνο).  

 
 
 
 

 
 
 
 



  

 

                                                       ΟΜΑΓΑ  Γ 
                           ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΛΑΣΟΓΗΑΝΟΜΔΑ 
ΓΔΝΗΚΑ: Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο γηα λα ηνπνζεηεζεί ζε φρεκα 4Υ4 ηνπ Γήκνπ θαη 

ζα πξέπεη λα αζθαιίδεηαη κε εηδηθέο, εληζρπκέλεο δηαηάμεηο. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ εμνπιηζκνχ ζην φρεκα 

ηνπ Γήκνπ ζα γίλεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ CE, θαηάινγν αληαιιαθηηθψλ θαη απφ 

εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο. Δπίζεο πξέπεη λα βεβαηψλεηαη ε παξνρή 

αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε θαη ε χπαξμε service. 

Ο ελδηαθεξφκελνο ζα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα θάησζη:  

α) πηζηνπνηεηηθά CE ηνπ εμνπιηζκνχ, β) ζχλδεζκν ζε ηζηνζειίδα φπνπ ζα ππάξρεη ειεθηξνληθή 

εθαξκνγή κε δηάγξακκα ηνπ καραηξηνχ θαη ιίζηα αληαιιαθηηθψλ ψζηε λα γίλεηαη εχθνιε αλαδήηεζε ησλ 

δεηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ, γ) αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, δ) πιήξεο θαη αλαιπηηθφ εγρεηξίδην ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληηκεηψπηζεο 

πξνβιεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ε) Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. Όια ηα παξαθάησ ζηνηρεία, πεξηγξαθέο, δηαζηάζεηο, ραξαθηεξηζηηθά θηι πνπ ζπληεινχλ 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ιεπίδαο θαη ηνπ αιαηνδηαλνκέα απνηεινχλ νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά θαη ε 

απφθιηζε απφ απηά επηθέξεη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ. 

Ο αιαηνδηαλνκέαο ζα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά. 

 

ΚΑΓΟ: Ο θάδνο θάζε αιαηνδηαλνκέα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πνιπαηζπιέλην ψζηε 

λα κελ νμεηδψλεηαη νχηε λα θζείξεηαη. Ζ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θάδνπ πξέπεη λα είλαη ιεία, κε 

θαηάιιειε θιίζε θαζψο θαη ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ εχθνιε ξνή ηνπ αιαηηνχ ή 

άιινπ πιηθνχ (π.ρ. άκκνο). Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπ θάδνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 550 lit ρσξίο 

ππεξπιήξσζε. Σν ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ αιαηνδηαλνκέα δελ πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα 

μεπεξλάεη ηα 100 kg. 

 

ΚΟΥΛΗΑ: Ζ ηξνθνδνζία ηνπ πιηθνχ δηαλνκήο ζα γίλεηαη απφ αλνμείδσην θνριία δηακέηξνπ 60 έσο 70 

ρηιηνζηψλ, ν νπνίνο ζα δηαηξέρεη φιν ην κήθνο ηνπ παηψκαηνο ηνπ θάδνπ γηα λα παξέρεη άξηζηε ξνή 

ησλ πιηθψλ. Ζ θίλεζε ηνπ θνριία ζα δίλεηαη απφ ειεθηξνθηλεηήξα 12V. 

 

ΓΗΚΟ ΓΗΑΚΟΡΠΗΜΟΤ: Ο δίζθνο δηαζθνξπηζκνχ ζα έρεη δηάκεηξν ηνπιάρηζηνλ 35 εθαηνζηά. 

Σν πιάηνο δηαλνκήο πξέπεη λα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη απφ 1,5κ. έσο ηνπιάρηζηνλ 9κ. Ζ ξνή άιαηνο 

επίζεο πξέπεη λα είλαη ξπζκηδφκελε. Ο δίζθνο δηαζθνξπηζκνχ ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη εχθνια θαη 

γξήγνξα ρσξίο ηελ ρξήζε εξγαιείσλ ψζηε λα γίλεηαη εχθνια ε εθθφξησζε ηνπ πιηθνχ δηαλνκήο κεηά 

ηελ εξγαζία απνρηνληζκνχ αιιά θαη γηα ηελ εχθνιε απνζήθεπζε ηνπ. 

 

ΤΣΖΜΑ ΓΟΝΖΖ: Ο αιαηνδηαλνκέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα δφλεζεο γηα ηελ επθνιφηεξε 

ξνή ηνπ πιηθνχ ην νπνίν ζα ελεξγνπνηείηαη απφ ην ρεηξηζηήξην πνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο θακπίλαο. 

 

ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟ: Θα βξίζθεηαη εληφο ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ. Θα ππάξρεη αλεμάξηεηε ξχζκηζε, κέζσ 

πεξηζηξεθφκελσλ θνκβίσλ (ξννζηάηεο), γηα ηελ πνζφηεηα θαη ην εχξνο δηαλνκήο κέζσ ηεο ξχζκηζεο 

ησλ ζηξνθψλ ηνπ θνριία θαη ηνπ δίζθνπ δηαζθνξπηζκνχ αληίζηνηρα. Μέζσ ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ζα 

ελεξγνπνηείηαη θαη απελεξγνπνηείηαη ν αιαηνδηαλνκέαο. Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αιαηνδηαλνκέα ην 

ζχζηεκα ζα πξέπεη απηφκαηα λα θάλεη έιεγρν ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σέινο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

θνκβίν γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δφλεζεο. 

 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ: Σν ζχζηεκα ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ην ειεθηξηθφ θχθισκα ηνπ νρήκαηνο. Θα πξέπεη λα 

δηαζέηεη δχν αλεμάξεηνπο ειεθηξνθηλεηήξεο έλαλ γηα ηνλ θνριία θαη έλαλ γηα ηνλ δίζθν δηαζθνξπηζκνχ. 

Θα πξέπεη λα θέξεη θαηάιιεια ζεκεία αλάξηεζεο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ θαη θαηάιιεια ζεκεία γηα ηε 

ζηεξέσζε ηνπ επί ηνπ νρήκαηνο. 

 



  

 

 

 

EΓΓYHH YNTHPHH ΠAPAΓOH 
1. Eγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 
Εεηείηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 12 κελώλ. .  
Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, κεηξνχκελνο απφ ηεο εκεξνκελίαο ηεο πξνζσξηλήο 
παξαιαβήο, ζα θαζνξηζηεί κε ηελ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 
Πξνζθνξέο νη νπνίεο νξίδνπλ ρξφλν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο κηθξφηεξν ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο φπσο θαζνξίδεηαη αλά είδνο ζηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο 
κειέηεο απνξξίπηνληαη. 
Οη δηαγσληδφκελνη ζα δειψζνπλ ιεπηνκεξψο ηηο θαιχςεηο πνπ πξνζθέξεη ε πξνζθεξφκελε 
εγγχεζε . 
Οη δηαγσληδφκελνη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα απνθαζηζηνχλ νπνηαδήπνηε βιάβε 
παξνπζηάδεηαη ζην ρξφλν πνπ ε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ζε ηζρχ. 
2. πληήξεζε – Aληαιιαθηηθά 
. 
. Nα δεισζεί ππνρξεσηηθά ζηελ πξνζθνξά, φηη ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ 
απαηηνπκέλσλ αληαιιαθηηθψλ, θαηά πξνηίκεζε γηα κηα δεθαεηία ηνπιάρηζηνλ(εκηθνξηεγφ) θαζψο 
επίζεο γηα ηα ππφινηπα κεραλήκαηα. 
Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη έμνδα ηελ επηζεψξεζε θαη 
ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο ζηηο πξψηεο πξνγξακκαηηζκέλεο πιήξεηο ζπληεξήζεηο/service, ε νπνία 
ζα πεξηιακβάλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο εξγαζίαο θαη αληαιιαθηηθψλ (θίιηξσλ, ιηπαληηθψλ θιπ), νη 
νπνίεο ζα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα πξνζθεξφκελα έηε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο.  
3.Παξάδνζε 
 
Ζ παξάδνζε ηνπ  κεραλεκάησλ θαη ηνπ εκηθνξηεγνχ ζα γίλεη ζην Δξγνηάμην  ηνπ Γήκνπ χζηεξα 
απφ ζπλελλφεζε κε ην αξκφδην γξαθείν θαη ην φρεκα ζα θέξεη θξαηηθέο πηλαθίδεο θαη θάζε 
απαξαίηεην γηα ηελ θπθινθνξία ηνπο έγγξαθν. 
Ζ ππεξεζία ζα παξέρεη ζηνλ πξνκεζεπηή ηεο θάζε νκάδαο θάζε απαξαίηεην γηα ηελ έθδνζε ησλ 
πηλαθίδσλ έγγξαθν. 
4. Xξόλνο παξάδνζεο 
O ρξφλνο παξάδνζεο ησλ  κεραλεκάησλ  φισλ ησλ νκάδσλ, πνπ ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
ππεξεζίαο, δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηεο επνκέλε ηεο 
ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Yπέξβαζε ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηώδε 
απόθιηζε θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 
Γ. EKΠAIΓEYH, ENTYΠA 
H εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ζα γίλεη επαξθώο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξαιαβήο, 
ηνπ νρήκαηνο θαη κε βάζε ηα ζρεηηθά έληππα, πνπ ζα ρνξεγεζνύλ. 
- Tα έληππα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ην  νρεκα είλαη : 
- Bηβιίν νδεγηψλ, ρξήζεσο θαη ζπληεξήζεσο ζηελ Eιιεληθή. 
- Eγρεηξίδην αληαιιαθηηθψλ εηθνλνγξαθεκέλν. 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΟΗΩΣΗΑ  
ΓΖΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟ 

Σίηινο:«Πξνκήζεηα  
εκηθνξηεγνύ,απνθξαθηηθνύ,θαηαζηξνθέα ρόξησλ 
αιάηνδηαλνκέα» 
Αξ. Μειέηεο :  18/2018 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 

 

A/Α ΔΗΓΟ 

ΜΟΝΑΓ
Α 
ΜΔΣΡΖ
Ζ 

ΠΟΟ 
-ΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 
(ΔΤΡΩ) 

ΓΑΠΑΝΖ 
(ΔΤΡΩ) 

 ΟΜΑΓΑ Α:        

1 Ζκηθνξηεγφ 4ρ4 κνλνθάκπηλν ηεκ 1 24.000,00 24.000,00 

   ΑΘΡΟΗΜΑ   24.000,00 

 cpv 34131000-4  ΦΠΑ 24%   5.760,00 

  ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α 29.760,00 

 ΟΜΑΓΑ Β:        

2 Απνθξαθηηθφ ηεκ  1 13.000,00 13.000,00 

   ΑΘΡΟΗΜΑ 13.000,00 

 cpv 42997200-3  ΦΠΑ 24% 3.120,00 

  ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β 16.120,00 

 ΟΜΑΓΑ Γ:        

3 Καηαζηξνθέαο ρφξησλ ηεκ 1  8.500,00     8.500,00 

   ΑΘΡΟΗΜΑ  8.500,00 

 cpv 16310000-1  ΦΠΑ 24%     2.040,00 

  ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ 10.540,00 

 ΟΜΑΓΑ Γ:        

4 Αιαηνδηαλνκέαο 
 
ηεκ 1 6.000,00 6.000,00 

   ΑΘΡΟΗΜΑ    6.000,00 

 cpv 34144420-8  ΦΠΑ 24%  1.440,00 

  ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ 7.440,00 

   ΑΘΡΟΗΜΑ 51.500,00 

   ΦΠΑ 24%  12.360,00 

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΩΝ 63.860,00 

 
                                                                                      Oξρνκελόο 23-03-2018 

  
         Ο ΤΝΣΑΞΑ                                                                 Ο Γ/ΝΣΖ    Γ.Σ.Τ              
 
      Γεσξγηνο ηάκνπ                                                                  ΒαζίιεηνοΣνύληαο  
ΖΛεθηξνιόγνο Μεραληθόο ΣΔΔ                                            Πνιηηηθόο  Μεραληθόο 

  

  



  

 

             
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 

Γ/ΝΖ  TEXNIKΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

Γηεχζπλζε: 28
εο 

Οκτωβρίου 

ΣΚ 32131 

 

 
ΔΡΓΟ :  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΑΝΟΗΥΣΟΤ 
ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 4Υ4,ΔΝΟ 
ΑΠΟΦΡΑΚΣΗΚΟΤ,ΔΝΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔΑ ΥΟΡΣΩΝ 
ΔΝΟ ΑΛΑΣΟΓΗΑΝΟΜΔΑ  
       
 
 
 
  

 

 
 

ΓΔΝΗΚΖ & ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1- Αληηθείµελν  ηεο πξνκήζεηαο 

  Ο Γήκνο Οξρνκελνχ  πξφθεηηαη λα πξνβεί , κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ , ζηε πξνκήζεηα  ησλ 
παξαθάησ εηδψλ: 
 
ΟΜΑΓΑ Α: 
έλφο(1) θαηλνχξγην φρεκαηνο 4Υ4 (ηχπνπ αγξνηηθφ),  πεηξειαηνθίλεην, ηεηξαθίλεην  κνλήο 
θακπίλαο, αλνηρηνχ ηχπνπ (κε θαξφηζα) , θπβηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 2.000 θ.εθ. turbo, ηζρχνο 
ηνπιάρηζηνλ 130 HP, κέγηζηεο ξνπήο ηνπιάρηζηνλ 400Nm. 
 . 
 
ΟΜΑΓΑ  Β: 
έλφο (1)  απνθξαθηηθνχ κεραλήκαηνο 

  
 
ΟΜΑΓΑ Γ: 
 έλφο  (1)  θαηαζηξνθέα ρφξησλ 

 
 
ΟΜΑΓΑ  Γ : 

  έλφο  (1) αιαηνδηαλνκέα 

ΑΡΘΡΟ 2 - Γηαηάμεηο  πνπ ηζρύνπλ 

Ζ δηελέξγεηα θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ : 
 

 

 Ν.4412/2016(Α' 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», 

 Ν.4257/2014/Α’93 «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» άξζξν 
63, 

 Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 Ν.4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ 318/1992 
(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, 

 Ν.4111/2013 (Α’18) «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ Ν4093/2012, θχξσζε ΠΝΠ». 

 Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην», 

 παξ. Ε ηνπ Ν.4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 
2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο», 



  

 

 άξζξν 5 ηνπ Ν.4155/2013 (Α’ 120) «Δζληθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο», 

 Ν.4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α’ 87), «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο.», 

 Ν.3463/2006 (ΦΔΚ Α' 114) «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηνλ 
Ν.3536/2007 «Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ 
αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο» (ΦΔΚ 42 
Α'/23.2.2007), 

 Ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ 
θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 Ν.3310/2005 ΦΔΚ Α’30 «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ». 

 Ν.3414/2005 ΦΔΚ Α’279 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν.3310/2005, Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ». 

 Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη 
ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα», 

 π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο 
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ.», 

 π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», 

 π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 
ζηνηρεία», 

 Τ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 
δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.», 

 Τ.Α.56902/215/19-5-2017 (Β’ 1924/2-6-2017) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..).», 

 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Τ.Α. 11389/1993 (Β΄ 185) «Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ νξγαληζκψλ 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο», 

 ηελ Οδεγία 2006/42/ΔΚ, φπνπ απαηηείηαη, ην πξφηππν ΔΝ1501 θαη ηηο ζρεηηθέο κε ηα είδε ηεο 
παξνχζεο Δπξσπατθέο νδεγίεο-πξφηππα ΔΝ, DIN, ISO, EΛOT θιπ. 

 
φπσο ηπρφλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ζήκεξα ηζρχνπλ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3  Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

 
Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη: 
5. Ζ δηαθήξπμε ηεο χκβαζεο κε ηα παξαξηήκαηά ηεο. 
6. Ζ πξνθήξπμε. 
7. Σππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) 

8.  Ζ παξνχζα κειέηε ηεο  Σερληθήο Τπεξεζία 

. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 4  Αμία θαη ηξόπνο εθηειέζεσο ηεο πξνκήζεηαο 

 



  

 

Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζηα 63.860,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ζα 
βαξχλεη δε ζρεηηθέο πηζηψζεηο Πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018  ηνπ Γήκνπ απφ ην 
πξφγξακκα Φηιφδεκνο θαη ηδίνπο Πφξνπο 

 
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπλνπηηθφ  
δηαγσληζκφ  κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε θξηηήξην αλάζεζεο 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά αλά είδνο κε βάζε ηε βέιηηζηε ζρέζε 
πνηφηεηαο - ηηκήο γηα ην εκηθνξηεγφ, ,γηα δε ηα ππφινηπα είδε ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά. 
Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα έλα, φια ή φζα είδε επηζπκνχλ λα 
ζπκκεηάζρνπλ. 
 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5  ύκβαζε 

 
Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα 
αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη λα θαηαζέζεη, ηελ θαηά 
ην άξζξν 6 ηεο παξνχζεο, εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο, ν νπνίνο δχλαηαη λα ηελ 
θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6  Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο κε ζπλππνινγηδνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 
Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
Θα απαηηεζεί πξνζθφκηζε εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη γηα πξνθχπηνπζεο ζπκβάζεηο θάησ ησλ 
20.000,00€. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 7  Καιή ιεηηνπξγία 

 
Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, κεηξνχκελνο απφ ηεο εκεξνκελίαο ηεο πξνζσξηλήο 
παξαιαβήο, ζα θαζνξηζηεί κε ηελ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 
Ο ρξφλνο εγγχεζεο γηα θάζε ππφ πξνκήζεηα είδνο θαζνξίδεηαη ζηελ εηδηθή ζπγγξαθή 
ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
Πξνζθνξέο νη νπνίεο νξίδνπλ ρξφλν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο κηθξφηεξν ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο φπσο θαζνξίδεηαη αλά είδνο ζηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο 
κειέηεο απνξξίπηνληαη. 
Οη δηαγσληδφκελνη ζα δειψζνπλ ιεπηνκεξψο ηηο θαιχςεηο πνπ πξνζθέξεη ε πξνζθεξφκελε 
εγγχεζε γηα θάζε κεράλεκα.. 
Οη δηαγσληδφκελνη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα απνθαζηζηνχλ νπνηαδήπνηε βιάβε 
παξνπζηάδεηαη ζην ρξφλν πνπ ε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ζε ηζρχ. 

 
 
 
 
 



  

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8  Κπξώζεηο - έθπησζε ηνπ αλαδόρνπ 

 
Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε ζηελ εηδηθή 
πξφζθιεζε λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ 
θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ. 
Γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε πιηθψλ, παξεθθιίζεηο ησλ παξαδνζέλησλ πιηθψλ απφ ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, απφξξηςε πιηθψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, ηζρχνπλ ηα ζρεηηθά 
άξζξα ηνπ Σκήκαηνο ΗΗ (Γηαηάμεηο γηα ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο αγαζψλ), ηνπ Σίηινπ 3, 
ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ, ηνπ Μέξνπο Β’, (άξζξα 206 έσο & 215), ηνπ Ν.4412/2016. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 9  Πιεκκειήο πνηόηεηα θαηαζθεπήο 

 
Δθ' φζνλ ε πνηφηεηα ησλ εηδψλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδνπλ 
ειαηηψκαηα, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα βειηηψζεη ή θαη λα αληηθαηαζηήζεη αλ ε 
ππεξεζία ην ζεσξεί απαξαίηεην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 213 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10  Φόξνη - ηέιε - θξαηήζεηο 

 
Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο 
θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθηφο ηνπ 
ΦΠΑ ν νπνίνο βαξαίλεη ην Γήκν. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11  Δμνθιεηηθόο ινγαξηαζκόο 

 
Ο εμνθιεηηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη (θαη θαηά πεξίπησζε ηκεκαηηθά) ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 
α’, παξαγξ. 2 θαη παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ Ν.4412/2016, κεηά ηελ παξάδνζε θαη νξηζηηθή 
παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ αθνχ εθδνζνχλ φια ηα λφκηκα 
δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ζηε ζπλέρεηα ειεγρζνχλ απηά απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ πξνκήζεηα 
ππεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 200 θαη ζε 30 εκέξεο απφ ηελ έθδνζε 
εθάζηνπ ηηκνινγίνπ ζε ελαξκφληζε κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν πξψην, παξ.Ε § Ε5.3 ηνπ 
Ν.4152/2013/A’107 φπσο ηπρφλ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζήκεξα ηζρχεη. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12  Σηκή 

 
Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο αιιά θαη ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα κεραλεκάησλ ζα είλαη ζε 
ΔΤΡΩ.  
Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφκηζκα, 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Πξνζθνξέο πνπ δίλνπλ ηηκέο ζε ζπλάιιαγκα ή ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 



  

 

Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη 
γηα θαλέλα ιφγν δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε. 
Ο πξνκεζεπηήο ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα αλαθέξεη ηελ ηηκή πνπ πξνζθέξεη επί ηεο ηηκήο ηνπ 
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλά είδνο γηα ην νπνίν ζπκκεηέρεη. 
Πξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή αλά είδνο κεγαιχηεξε απφ ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο 
κειέηεο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο γηα ηα είδε ζπκκεηνρήο απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13  Σόπνο παξάδνζεο 

 
Γηθαηνχρνο: Γήκνο Οξρνκελνχ 

Σφπνο παξάδνζεο:  Δξγνηάμην Γήκνπ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14  Υξόλνο παξάδνζεο 

 
Οη παξάδνζε ησλ κεραλεκάησλ ζα είλαη θαηά πεξίπησζε ηκεκαηηθή ε καδηθή θαη ζε ρξφλν 
παξάδνζεο φπσο νξίδεηαη  ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη  δελ κπνξεί λα 
είλαη κεγαιχηεξνο ησλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηεο επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
Yπέξβαζε ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηώδε απόθιηζε θαη ε πξνζθνξά ζα 
απνξξίπηεηαη.. 
 

ΑΡΘΡΟ 15  Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

Ζ Γηάξθεηα  ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε  έμε(6)  κήλεο απν ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο 
ηεο. 

 
 

 
                                                                                        23-03-2018 

      
         Ο ΤΝΣΑΞΑ                                                                 Ο  πξνη/λνο  ΓΣΤ  
              
 
            Γεψξγηνο  ηάκνπ                                                          Βαζίιεηνο Σνχληαο 

       Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο ΣΔ                                             Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 
 

 

 

 

 

 

 


