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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
ΓΖΜΟ: ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
--------- 
Σασ. Γ/νζη: Εαγοπά, Μαγνηζίαρ 
Γπαθείο Κίνηζηρ                                             
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Μπόληρ Ηωάννηρ  
Tηλ.  24263-50104 
FAX 24260 - 23128 
ΣΚ 37001    
Email: mpolisg.dim.z.m@gmail.com                                                
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ΠΡΟΚΛΖΖ 

 

 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 
 

 
   

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 

ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

 
 
 
 
 

ΓΖΜΟ  ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
 
 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ 
ΑΝΣΗΜΠΛΟΚΑΡΗΜΑΣΟ ΣΡΟΥΩΝ (ABS) 

Δ ΠΔΝΣΔ (5) ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 9.300,00 € ζςμπεπ. ΦΠΑ 24% 

 
 

 

 
ΠΡΟ 
 
ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΗ 
 

Εαγοπά, 25.05.2018 

Απιθ. Ππωη.: 6247 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 

ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ  
ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΝΣΗΜΠΛΟΚΑΡΗΜΑΣΟ ΣΡΟΥΩΝ  
(ABS) Δ ΠΔΝΣΔ (5) ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 

 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ 
λα αλαζέζεη ζε θαηάιιειν εμσηεξηθφ ζπλεξγείν ηελ ηνπνζέηεζε πζηήκαηνο 
Αληηκπινθαξίζκαηνο Σξνρψλ (ABS) ζε πέληε (5) απνξξηκκαηνθφξα ηνπ. 
Ζ ηνπνζέηεζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή, έηζη ψζηε απφ 
01/01/2015 ζχκθσλα κε ην ππ' αξηζ. 38679/3526-25-06-2014 έγγξαθν ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ηα ελ ιφγσ νρήκαηα λα 
κπνξνχλ θπθινθνξνχλ ζχλλνκα. 
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ ABS ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο 
ππ' αξ. 28366/2098/2006 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο θαζψο θαη ηεο ππ' αξ. 
9527/535/2009 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, νη 
νπνίεο αλαθέξνπλ αλαιπηηθά ηφζν ηελ αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία, φζν θαη ηηο 
απαξαίηεηεο βεβαηψζεηο. 
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηα εμήο πέληε (5) απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα: ΚΖΗ 
8492, ΚΖΤ 9246, ΚΖΤ 9248, ΚΖΤ 9250 θαη ΚΖΤ 9252. Ζ δαπάλε 
πξνυπνινγίδεηαη ελδεηθηηθά ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 9.300,00 επξψ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%, ζα βαξχλεη ηνλ θσδηθφ ΚΑ 20-
6671.01 ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 θαη 
ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ. Ο 
θσδηθφο αξηζκφο είδνπο είλαη CPV 34322100-1 (εμνπιηζκφο θξέλσλ). Ζ 
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ηνπνζέηεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
αληηεκπινθήο θαηά ηελ πέδεζε (ABS) ζηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηε κειέηε, ζα γίλεη ηκεκαηηθά, απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν θαη ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ ζε 
ζπλελλφεζε κε ην Γξαθείν Κίλεζεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ζεηξά κε ηελ νπνίαλ ζα 
παξαδνζνχλ. Ζ πιεξσκή  ζα γίλεηαη κεηά ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηνλ έιεγρν 
ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 
ηνπ Ν. 3463/2006 (Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο).  
πγθεθξηκέλα ζα γίλεη κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο κε 
ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ πνπ παξαηίζεηαη ζην ηέινο. 
 
 
 
 

Βφινο,  13-03-2018 
 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 
 
 

ΚΔΛΑΪΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΡΓΤΡΟ 
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

  
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ζ ΑΝΑΠΛ. Γ/ΝΣΡΗΑ 
 
 
 

ΠΡΟΒΗΑ ΔΛΔΝΖ 
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 

ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ  
ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΝΣΗΜΠΛΟΚΑΡΗΜΑΣΟ ΣΡΟΥΩΝ  
(ABS) Δ ΠΔΝΣΔ (5) ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 

 
 
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

1. Σν χζηεκα Αληηκπινθαξίζκαηνο Σξνρψλ (ABS) πνπ ζα ηνπνζεηεζεί 
ζε θάζε φρεκα πξέπεη λα είλαη νινθιεξσκέλν θαη φια ηα εμαξηήκαηα 
πνπ ην απνηεινχλ (Δγθέθαινο Γηαρείξηζεο ζπζηήκαηνο, Γηακνξθσηέο, 
εη αζθάιεηαο πξνζηαζίαο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο κνλάδαο ABS θαη 
νρήκαηνο εληφο θακπίλαο, Δλδεηθηηθή ιπρλία βιαβψλ, Αηζζεηήξεο 
ειέγρνπ ηαρχηεηαο ζε 4 ηξνρνχο, ζηιηθνλνχρεο θαισδηψζεηο θα.) λα 
παξέρνληαη απφ ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή. 
 

2. Σν χζηεκα Αληηκπινθαξίζκαηνο Σξνρψλ (ABS) πξέπεη λα έρεη θαη ηελ 
αληίζηνηρε έγθξηζε ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 71/320/ΔΟΚ & 
98/12/ΔΟΚ θαη απηφ ζα απνδεηθλχεηαη κε ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ. 
 

3. Σν χζηεκα Αληηκπινθαξίζκαηνο Σξνρψλ (ABS) ζα πξέπεη λα είλαη 
θαηλνχξην. 
 

4. Σν χζηεκα Αληηκπινθαξίζκαηνο Σξνρψλ (ABS) ζα πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ απαηηνχκελσλ αμφλσλ ηνπ 
νρήκαηνο. 

 
5. ε πεξίπησζε βιάβεο ή νπνηαζδήπνηε αζηνρίαο ηνπ πζηήκαηνο 

Αληηκπινθαξίζκαηνο Σξνρψλ (ABS), ην ίδην ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα 
επηζηξέθεη ην ζχζηεκα πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο ζε ιεηηνπξγία αζθαινχο 
θαηάζηαζεο, ζέηνληαο εθηφο ιεηηνπξγίαο ABS ηνπο πξνβιεκαηηθνχο 
άμνλεο θαη επηηξέπνληαο ζε απηνχο ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηεο πέδεο 
πνξείαο, ηεο εθεδξηθήο πέδεο θαη ηεο πέδεο ζηάζκεπζεο. 

 
6. Σα πζηήκαηα Αληηκπινθαξίζκαηνο Σξνρψλ (ABS) πνπ ζα 

εγθαηαζηαζνχλ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηηο θάησζη 
βεβαηψζεηο: 

- Βεβαίσζε θαιήο ηνπνζέηεζεο, 
- Βεβαίσζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 
- Βεβαίσζε ηνπνζέηεζεο ABS απφ Κ.Σ.Δ.Ο. 
 

 7. Σα πιηθά θαη νη εξγαζίεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ εγγχεζε θαιήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκέξα ηεο 
πξνζσξηλήο παξαιαβήο. 
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ΑΡΘΡΟ 1 
Οινθιεξσκέλν ζχλνιν εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο αληηεκπινθήο θαηά ηελ 
πέδεζε (ABS) πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ εμαξηεκάησλ πνπ 
απαηηνχληαη, αηζζεηήξεο, βαιβίδεο, γξαλάδηα, θαισδίσζε, εγθέθαινο θαη θάζε 
άιιν πιηθφ θαη κηθξνπιηθφ πνπ ζα απαηηεζεί γηα πιήξε θαη ζχκθσλε κε ηνπο 
θαλφλεο ηεο ηέρλεο εγθαηάζηαζε. Σν ζεη ζα είλαη ζπκβαηφ κε θάζε ηχπν 
νρήκαηνο πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο θαη δελ θέξεη ηέηνην. Σν ζχζηεκα ζα είλαη 
αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ θαη θαηαζθεπαζηή θαη ζα θέξεη ηηο απαξαίηεηεο 
πηζηνπνηήζεηο θαηαιιειφηεηαο γηα ηνπνζέηεζε ζε αλάινγα νρήκαηα ηεο Δ.Δ. 
θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο απφθαζεο 28366/2098/06 θαη ηηο αθφινπζεο εγθπθιίνπο φπσο ηζρχνπλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
Δγθαηάζηαζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο ζηα αλάινγα 
νρήκαηα ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: εξγαζία πιήξνπο 
θαη απνιχησο ιεηηνπξγηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηπρφλ ηνπ νρήκαηνο ζχκθσλα 
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο απφθαζεο 28366/2098/06 φπσο ηζρχεη, έθδνζε ησλ 
απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ εγθαηάζηαζε (πρ 
βεβαίσζε ζπλεξγείνπ, βεβαίσζε κεραλνιφγνπ θιπ), δηελέξγεηα ειέγρνπ 
ΚΣΔΟ,  πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο 
πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ηπρφλ εμφδσλ (παξάβνια θιπ), θαζψο θαη 
νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία απαηηεζεί γηα παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο κε ην 
ζχζηεκα ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη πηζηνπνηεκέλν βάζε ηεο απφθαζεο 
28366/2098/06 . 
 
Σν ζχζηεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 
ελφο έηνπο ελψ ν εγθαηαζηάηεο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε βάζε 
ηελ απφθαζε 28366/2098/06, φπσο θαη ην πξνο εγθαηάζηαζε ζχζηεκα. Όια 
ηα πηζηνπνηεηηθά ζα παξαδνζνχλ ζηνλ επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο πξηλ ηελ 
παξαιαβή απηήο. 
Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή , ζα γίλεηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
παξαιαβή ηνπ εθάζηνηε νρήκαηνο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην φρεκα 
ζπλνδεχεηαη κε φιεο ηηο παξαπάλσ βεβαηψζεηο (παξάγξαθνο 6). 
 
Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ θάζε νρήκαηνο ζα γίλεηαη κεηά ην πέξαο ελφο (1) 
έηνπο απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή. 
 
Αλαιπηηθφο θαηάινγνο ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ πνπ ρξήδνπλ εγθαηάζηαζεο 
πζηήκαηνο Αληηκπινθαξίζκαηνο Σξνρψλ (ABS) επηζπλάπηεηαη ζηε ζπλέρεηα. 
 
 
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΥΡΖΕΟΤΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 
ΤΣΖΜΑΣΟ ABS 
 

Α/Α Απ.Κςκλ. Απ.Πλαιζίος 
Δπγοζη. 
Καηαζκ. 

Σύπορ Οσήμαηορ 
Φοπολ.  
Ίπποι 

Ζμεπομηνία 
1ηρ 

κςκλοθοπίαρ 

1 ΚΖΗ 8492 ZCFA1LD0002252112 FIAT ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 35 18.04.2000 
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2 ΚΖΤ 9246 ZCFA1LD0002267348 FIAT ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 35 18.04.2000 

3 ΚΖΤ 9248 ZCFA1LD0002254464 FIAT ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 35 19.04.2000 

4 ΚΖΤ 9250 ZCFA1AD0002257895 FIAT ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 35 26.04.2000 

5 ΚΖΤ 9252 ZCFA1AD0002261900 FIAT ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 35 02.05.2000 

 
 
 

Βφινο,  13-03-2018 
 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 
 
 

ΚΔΛΑΪΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΡΓΤΡΟ 
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

  
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ζ ΑΝΑΠΛ. Γ/ΝΣΡΗΑ 
 
 
 

ΠΡΟΒΗΑ ΔΛΔΝΖ 
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 
 
 
 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 

ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ  
ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΝΣΗΜΠΛΟΚΑΡΗΜΑΣΟ ΣΡΟΥΩΝ  
(ABS) Δ ΠΔΝΣΔ (5) ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 

 
 

 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο θαη πηζηνπνίεζεο ABS 
ησλ νρεκάησλ έρεη πξνυπνινγηζζεί ζε 9.300,00 επξψ (7.500,00 επξψ είλαη 
γηα ηελ αμία εξγαζηψλ θαη ηα 1.800,00 επξψ γηα Φ.Π.Α. 24%). Θα 
ρξεκαηνδνηεζεί απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2018 θαη ζα βαξχλεη ηνπο 
αληίζηνηρνπο θσδηθνχο εμφδσλ. Ζ αλάδεημε κεηνδφηε πξνθχπηεη κε  ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο, κε εθαξκνγή 
ζηηο ηηκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο κειέηεο ησλ πξνζθεξφκελσλ 
θαηά ηα αλσηέξσ ηηκψλ. 

 
 

Α/Α Πεπιγπαθή Μονάδα Ποζόηηηα 
Σιμή 

Μονάδαρ 
(€) 

Γαπάνη 
(€) 

1 
Οινθιεξσκέλν ζχλνιν 
αληηκπινθαξίζκαηνο ηξνρψλ (ABS) θαηά 
ηελ πέδεζε 

ηεκ. 5 1.500,00 7.500,00 

 

Αμία 7.500,00 

Φ.Π.Α. 1.800,00 

ύνολο 9.300,00 
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Βφινο,  12-03-2018 
 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 
 
 

ΚΔΛΑΪΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΡΓΤΡΟ 
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

  
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ζ ΑΝΑΠΛ. Γ/ΝΣΡΗΑ 
 
 
 

ΠΡΟΒΗΑ ΔΛΔΝΖ 
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 

ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ  
ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΝΣΗΜΠΛΟΚΑΡΗΜΑΣΟ ΣΡΟΥΩΝ  
(ABS) Δ ΠΔΝΣΔ (5) ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 

 
 

 
ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 
Άπθπο 1 

 
Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ 
λα αλαζέζεη ζε θαηάιιειν εμσηεξηθφ ζπλεξγείν ηελ ηνπνζέηεζε πζηήκαηνο 
Αληηκπινθαξίζκαηνο Σξνρψλ (ABS) ζε 5 (πέληε) απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα.  
Ζ ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ θσδηθφ ΚΑ 20-6671.01 κε πνζφ 9.300,00 
επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ 
ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ. 
 

Άπθπο 2 
Ηζσύοςζερ διαηάξειρ 

 

 Σν άξζξν 209 παξ. 4 ηνπ Ν. 3463/2006 

 Σελ παξ. 3 ηεο εγθπθιίνπ 30/2011 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/2016 
 

Άπθπο 3 
Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ 

 
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε 
θαη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
βάζεη ηεο  ηηκήο. 
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Άπθπο 4 
Σπόπορ και ηόπορ παπάδοζηρ ηηρ ππομήθειαρ 

 
Ζ αλσηέξσ πξνκήζεηα απηήο ζα αξρίζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη 
ζα ιήμεη κε ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
ηνπνζεηήζεη θαη λα παξαδψζεη έηνηκν πξνο ρξήζε ην ζχζηεκα 
αληηπινθαξίζκαηνο ηξνρψλ, εληφο 20 (είθνζη) εξγάζηκσλ εκεξψλ, απφ ηελ 
εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ησλ Σερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ. Ζ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ ζα γίλεη κε 
καθξνζθνπηθφ έιεγρν θαη πξαθηηθή δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν 4412/2016 απφ Δπηηξνπή Παξαιαβήο. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο 
παξαγγειίαο απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν πξνο ηνλ πξνκεζεπηή δελ ζα 
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε (15) εκέξεο. Ζ παξάδνζε ησλ πξνο 
πξνκήζεηα πξντφλησλ ζα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ καο. 
 
    

Άπθπο 5 
 

Οη θαηά ηε δηαδηθαζία ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ζα νξίδνπλ ηελ πξνζεζκία 
εληφο ηεο νπνίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη  ηα πξνο 
πξνκήζεηα πιηθά ζηα νρήκαηα ηνπ  Γήκνπ απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο 
ζπκβάζεσο. 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη γηα ην ζχλνιφ ηεο. 
Οη πνζφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε είλαη ελδεηθηηθέο, ρσξίο δηθαίσκα 
άξλεζεο ηνπ αλαδφρνπ ηεο πξνκήζεηαο. 
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηα πιηθά ζα ηνπνζεηνχληαη ζηα νρήκαηα 
θαη ζα παξαδίδνληαη  κεηά ην Γειηίν Παξαγγειίαο θαη  κε ππφδεημε ηεο 
ππεξεζίαο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ν πξνκεζεπηήο εηδνπνηήζεη ηνλ ππεχζπλν. 
Ο Αλάδνρνο εάλ αδπλαηεί εληφο πξνζεζκίαο λα εγθαηαζηήζεη ηα πιηθά, 
δχλαηαη λα θεξπρζεί απφ ην Γήκν έθπησηνο. 
Δηδηθνί φξνη 

 Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηα γεληθά ζηνηρεία, ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Όκνηα, πξνζθνξέο 
πνπ παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο ή αζάθεηεο ζε ζρέζε κε ζηνηρεία πνπ 
δεηνχληαη απφ ην αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζε απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 

 Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξαδψζνπλ επαθξηβψο ηα είδε 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά πνπ έρνπλ ππνβάιιεη βάζεη ηεο 
παξνχζαο κειέηεο  (ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηερληθή 
πεξηγξαθή). 

 Δάλ θάπνην είδνο θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο είλαη ειαηησκαηηθφ ή δελ 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο δελ ζα παξαιακβάλεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή γηα 
αληηθαηάζηαζε, ζε πεξίπησζε δε πνπ ν πξνκεζεπηήο αξλεζεί λα 
αληηθαηαζηήζεη ην ειαηησκαηηθφ ή αθαηάιιειν είδνο ν Γήκνο καο, ζα 
πξνβεί ζε φιεο απφ ην λφκν πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο. 

 Σα ηηκνιφγηα ζα εθδίδνληαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ/ηνλ αξκφδηα/ν 
ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θαη ην θφζηνο ζα θαηαβάιιεηαη κε ηελ 
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ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ απφ πιεπξάο ηνπ Γήκνπ 
θαη φρη κε απεπζείαο πιεξσκή. 
 

 
Άπθπο 6 

Φόποι, Σέλη, Κπαηήζειρ 
 

Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο, βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, θφξνπο, 
ηέιε, θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηεο 
πξνκήζεηαο. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Γήκν. 
 
 
 
 

 
 

 
Βφινο,  13-03-2018 

 
Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 
 
 

ΚΔΛΑΪΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΡΓΤΡΟ 
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

  
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ζ ΑΝΑΠΛ. Γ/ΝΣΡΗΑ 
 
 
 

ΠΡΟΒΗΑ ΔΛΔΝΖ 
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

 

 
 
 
 

  
 

 
Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, 

παξαθαινχκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

 

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. Ζ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο 

εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 

 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 
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δ. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα  λνκηθφ πξφζσπν, απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ (άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/2016)  

 

Παπακαλούμε, να μαρ αποζηείλεηε ζσεηική πποζθοπά μέσπι και ηην Σεηάπηη 

30.05.2018 και ώπα 11:00 π.μ. 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 2, παξ. 1, εδ. 31 ηνπ λ. 4412/2016, σο απεπζείαο αλάζεζε 

λνείηαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο ρσξίο εθ ησλ πξνηέξσλ δεκνζηφηεηα, ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο νη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο αλαζέηνπλ ζχκβαζε ζην θνξέα 

ηεο επηινγήο ηνπο, θαηφπηλ έξεπλαο αγνξάο θαη δηαβνχιεπζεο κε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο.  

πλεπψο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα 

απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθέο θνξείο ηεο επηινγήο ηνπο.  

Πεπαιηέπω, η εςσέπεια αςηή δεν αποκλείει ηην πιθανόηηηα άλλορ  οικονομικόρ 

θοπέαρ να ςποβάλει πποζθοπά ζηο πλαίζιο ηηρ διαδικαζίαρ ηηρ απεςθείαρ 

ανάθεζηρ. ηην πεπίπηωζη αςηή, η αναθέηοςζα απσή/αναθέηων θοπέαρ θα 

ππέπει να εξεηάζει και ηην εν λόγω πποζθοπά. 

 

 

Για ηο Γπαθείο Κίνηζηρ 

Ο Απμόδιορ Τπάλληλορ 

 

 

 

 ΜΠΟΛΖ ΗΩΑΝΝΖ  


