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Α./Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η & Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

   

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ενός (1) µεταχειρισµένου  

πετρελαιοκίνητου ηµιφορτηγού αυτοκινήτου ανοικτού τύπου χωρίς ανατροπή, 

µικτού βάρους 3.500 kg και ωφέλιµου φορτίου περίπου 1.500 kg, το οποίο 

προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών  ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου και θα 

χρησιµοποιηθεί  σε εργασίες αποκοµιδής ογκωδών απορριµµάτων, χωµάτων, 

εκσκαφών, κλαδιών, κλπ. 

 

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ 

∆ΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΣ 
 

Την επιχείρηση 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 
 
 
 

∆έλτα Καλαµπάκας - Τρίκαλα 

Ζαγορά, 10.10.2018 

Αριθ. Πρωτ.: 11569 

 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ενός (1) µεταχειρισµένου  

πετρελαιοκίνητου διπλοκάµπινου ηµιφορτηγού αυτοκινήτου ανοικτού τύπου 

χωρίς ανατροπή, µικτού βάρους 3.500 kg και ωφέλιµου φορτίου περίπου 750 

kg, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών  ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου και θα χρησιµοποιηθεί  σε εργασίες αποκοµιδής ογκωδών 

απορριµµάτων, χωµάτων, εκσκαφών, κλαδιών, κλπ. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

 

Α. Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 2658/12.03.2018 τεχνική µελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ» 

 

Β. Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 2659/12.03.2018 τεχνική µελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ∆ΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ» 

 

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016, παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε 

τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

β. Φορολογική ενηµερότητα 

 

γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα 

νοµιµοποίησης του νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)  

 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

ε. Υπεύθυνες ∆ηλώσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 3 των τεχνικών 

προδιαγραφών 

 

Παρακαλούµε, να µας αποστείλετε σχετική προσφορά µέχρι στις 12/10/2018 

και ώρα 10:00 π.µ. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας 

ανάθεση νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, 

στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν 

σύµβαση στο φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και 

διαβούλευσης µε έναν ή περισσότερους οικονοµικούς φορείς.  

Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να 

απευθύνονται σε συγκεκριµένους οικονοµικές φορείς της επιλογής τους.  

Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος  

οικονοµικός φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της 

διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα πρέπει να εξετάσει και την εν 

λόγω προσφορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 

 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.500,00 € συµπερ. ΦΠΑ 24% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βόλος,  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζαγορά, 12.03.2018 

Αριθµ. Πρωτ.: 2658 



 

2 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1) 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα δαπάνη αφορά την προµήθεια ενός (1) µεταχειρισµένου  πετρελαιοκίνητου 

µονοκάµπινου ηµιφορτηγού αυτοκινήτου ανοικτού τύπου χωρίς ανατροπή, µικτού βάρους περίπου 

3.500kg και ωφέλιµου φορτίου τουλάχιστον 1.500 kg, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των 

αναγκών  ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου και θα χρησιµοποιηθεί  σε εργασίες αποκοµιδής ογκωδών 

απορριµµάτων, χωµάτων, εκσκαφών, κλαδιών, κλπ. 

Το όχηµα θα αποτελείται από πλαίσιο  και δε διαθέτει ανατροπή. Θα διαθέτει όλα τα συστήµατα, 

µηχανισµούς, διατάξεις όπως προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (CE) διασφαλίζοντας κατά 

τον τρόπο αυτό την εντελώς ασφαλή εκτέλεση όλων των εργασιών, χειρισµών του οχήµατος από 

τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τους τεχνικούς συντήρησης και επισκευών. 

Οι διαστάσεις γενικά του οχήµατος, τα κατά άξονα βάρη, η κατανοµή φορτίων, οι πρόβολοι και τα 

υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία αυτού, πρέπει να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να 

είναι δυνατή η κυκλοφορία τους, βάσει νόµιµης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

   Ο ανάδοχος θα παραδώσει το όχηµα µε άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας. Το όχηµα θα 

φέρει όλα τα απαραίτητα από τον ΚΟΚ συστήµατα και θα παραδοθεί πλήρες στο ∆ήµο Ζαγοράς 

Μουρεσίου. 

   Οι διαγωνιζόµενοι εκτός από την κυρίως Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν 

και Τεχνική  Προσφορά  που θα περιλαµβάνει αναλυτική τεχνική περιγραφή για όλα τα συστήµατα 

του οχήµατος και τεχνικά έντυπα. 

Η προµήθεια, της οποίας ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων και 

πεντακοσίων Ευρώ (10.500,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, περιλαµβάνεται στο 

Προϋπολογισµό του οικ. έτους 2018, στους Κ.Α.: 20-7132.01 και 30-7131.01 και η χρηµατοδότηση 

θα γίνει από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

H προµήθειά τους θα γίνει από το ∆ήµο Ζαγοράς Μουρεσίου και η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης 

προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση. 

 

 

 

 

 

 
 

Βόλος,  
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
 

  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1) 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αφορά την προµήθεια και µεταφορά ενός (1) µεταχειρισµένου  

πετρελαιοκίνητου µονοκάµπινου αυτοκινήτου ανοικτού τύπου χωρίς ανατροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/06, του Ν. 3548/2007, του Ν. 3731/08, του 

Ν. 3852/10, του Ν. 3861/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Επί ποινή αποκλεισµού για το σύνολο των υπό προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού και 

µηχανήµατα έργου θα πρέπει να κατατεθούν: 

 

 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση παροχής ανταλλακτικών εγκεκριµένων από τον κατασκευαστή τουλάχιστον 

για 2 έτη. Το διάστηµα παράδοσης των ζητούµενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι µικρότερο από 

10 ηµέρες. 

 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η προθεσµία παράδοσης του οχήµατος ορίζεται στις εξήντα (60) 

ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι η τελική παράδοση του οχήµατος θα γίνει στην έδρα του ∆ήµου µε τα 

έξοδα να βαρύνουν τον προµηθευτή. Το όχηµα θα παραδοθεί µε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 

πιστοποιήσεις και µε πινακίδες. 

 

 

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα το προσφερόµενο είδος είναι σύµφωνα µε τις Οδηγίες, Πρότυπα και 

Κανονισµούς όπως αυτά αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  
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Άρθρο 4ο 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

1) Εκπαίδευση Προσωπικού 

Ο προµηθευτής οφείλει να καταθέσει αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης (πρόγραµµα εκπαίδευσης 

προσωπικού, αριθµός εκπαιδευτών, χρησιµοποιούµενα εγχειρίδια, άλλα εποπτικά µέσα, κλπ) για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό του ∆ήµου για το χειρισµό και τη συντήρηση του οχήµατος. 

 

2) Παράδοση Οχηµάτων 

Η τελική παράδοση του οχήµατος θα γίνει στην έδρα του ∆ήµου µε τα έξοδα να βαρύνουν τον 

προµηθευτή. Το όχηµα θα παραδοθεί µε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και µε 

πινακίδες. 

 

3) Χρωµατισµός 

Εξωτερικά το όχηµα θα είναι χρωµατισµένα µε χρώµα λευκό (εκτός αν εγκαίρως ζητηθεί 

διαφορετικό) σε δύο τουλάχιστον στρώσεις µετά από σωστό πλύσιµο, απολίπανση, στοκάρισµα και 

αστάρωµα των επιφανειών, ανταποκρινόµενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά 

πρότυπα που εφαρµόζονται στα σύγχρονα οχήµατα.  

Οι απαιτούµενες επιγραφές θα είναι µαύρου χρώµατος, θα αναγράφεται και από τις δύο πλευρές 

του οχήµατος το έµβληµα του ∆ήµου , καθώς και ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2018, ενώ 

περιφερειακά θα φέρει κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 cm. 

 

4) Συµπληρωµατικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαµβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του πλαισίου 

του προσφερόµενου οχήµατος, σχεδιαγράµµατα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα 

τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Για τη βαθµολόγηση των Τεχνικών και των Γενικών χαρακτηριστικών του, η επιτροπή αξιολόγησης 

θα λάβει υπόψη της τα κάτωθι:  

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙO ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

1 
Τεχνικά χαρακτηριστικά προδιαγραφών και ποιότητας 

(Συντελεστής βαρύτητας 70%) 

 Ωφέλιµο φορτίο 

 Ισχύς και ροπή στρέψης κινητήρα 

 Εκποµπή καυσαερίων 

 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 

 Σύστηµα πέδησης 

 Σύστηµα αναρτήσεων  
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 Καµπίνα οδήγησης 

 Υδραυλικό σύστηµα  

 Ηλεκτρικό σύστηµα 

 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισµός   

2 
Γενικά χαρακτηριστικά υποστήριξης, ανταπόκρισης και εξυπηρέτησης 

(Συντελεστής βαρύτητας 30%) 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

 
Εξυπηρέτηση µετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούµενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης 

 Χρόνος παράδοσης  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η παρούσα δαπάνη αφορά την προµήθεια ενός (1) µεταχειρισµένου  πετρελαιοκίνητου µονοκάµπινου 

αυτοκινήτου ανοικτού τύπου χωρίς ανατροπή. 

Πρέπει να διαθέτει όλα τα συστήµατα, µηχανισµούς, διατάξεις όπως προβλέπονται από την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία (CE) διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την εντελώς ασφαλή εκτέλεση όλων 

των εργασιών και χειρισµών του οχήµατος από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας καθαριότητας και 

από τους τεχνικούς συντήρησης και επισκευών. 

Οι διαστάσεις του οχήµατος, τα κατά άξονα βάρη, η κατανοµή φορτίων, οι πρόβολοι και τα 

υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία αυτού, πρέπει να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να 

είναι δυνατή η κυκλοφορία τους, βάσει νόµιµης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

 

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη 

απόκλισης θα σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται µε τη λέξη «περίπου» 

γίνεται αποδεκτή απόκλιση +10% της αναφερόµενης τιµής. 

 

 

Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Πλαίσιο 

Το πλαίσιο (φορέας) του οχήµατος πρέπει να είναι κατασκευής γνωστών εργοστασίων που να 

εισάγεται και να αντιπροσωπεύεται στη χώρα µας, ώστε να διασφαλίζεται µία αξιόπιστη τεχνική 

υποστήριξη και ικανό απόθεµα ανταλλακτικών. 

Το χαλύβδινο πλαίσιο του οχήµατος πρέπει να είναι απόλυτα προωθηµένης τεχνολογίας, καλής 

κατασκευής και µεγάλης αξιοπιστίας. 

Θα πρέπει να διαθέτει στιβαρό πλαίσιο που να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις της καθηµερινής 

λειτουργίας. Οι δοκοί του πλαισίου να είναι κατασκευασµένοι µε ικανό  πάχος, ώστε να 

εξασφαλίζεται µεγάλη αντοχή στην κάµψη και στρεπτική ακαµψία. 

Το ολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους επίσηµους καταλόγους των 

κατασκευαστικών οίκων (πλαισίου και αξόνων), όπως και το ίδιο βάρος του πλαισίου µε την καµπίνα 

οδήγησης. 
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Επί της δεξαµενής καυσίµων πρέπει να υπάρχει τάπα που να κλειδώνει καθώς και φίλτρο. 

 

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν  πρέπει να δοθούν απαραίτητα και µάλιστα κατά τρόπο σαφή 

και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: 

 

• Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος  

• Μεταξόνιο 

• Μέγιστο πλάτος, µέγιστο µήκος, µέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) 

• Βάρη πλαισίου  

• Ανώτατο επιτρεπόµενο, για το πλαίσιο, µικτό βάρος (GROSS WEIGHT) 

• Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου µε το θαλαµίσκο του οδηγού. 

• Το καθαρό ωφέλιµο φορτίο 

• Η ικανότητα φόρτισης του µπροστινού και του πίσω άξονα. 

 

 

Επί ποινής αποκλεισµού το όχηµα θα πρέπει να έχει: 

Ωφέλιµο βάρος επί πλαισίου: περίπου 1500 kg  

Μικτό Βάρος: περίπου 3.500kg 

Μεταξόνιο: περίπου 3.000 mm 

Μήκος: περίπου 5.000 mm 

Μήκος καρότσας: περίπου 2.750 mm 

Πλάτος καρότσας: περίπου 2.000 mm 

Συνολικό πλάτος καµπίνας χωρίς καθρέπτες: περίπου 2.000mm 

1η άδεια κυκλοφορίας: από 01/2001 και µετά 

 

Κινητήρας 

Ο κινητήρας πρέπει να είναι πετρελαίου (DIESEL), µε κυβισµό τουλάχιστον 2.148cc και ισχύος 

τουλάχιστον 97 kW (130PS) κατά DIN 70020 ή σύµφωνα µε την οδηγία της Ε.Ο.Κ. 80/1269 ή όπως 

αυτή συµπληρώθηκε µε την οδηγία 98/21 της Ε.Ο.Κ., και πρέπει να είναι κατασκευασµένος 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. για τις εκποµπές καυσαερίων τουλάχιστον EURO 3. 

 

Σύστηµα µετάδοσης   

Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε µηχανικό κιβώτιο τουλάχιστον πέντε (5) συγχρονισµένων 

ταχυτήτων συνεχούς κλιµάκωσης εµπροσθοπορείας, µίας (1) οπισθοπορείας, P.T.O. κατάλληλο για 

οµαλή συνεργασία µε το κιβώτιο ταχυτήτων, καθώς και µε σύστηµα που κρατά σταθερές όσο το 

δυνατό τις στροφές του κινητήρα κατά την λειτουργία της υπερκατασκευής. 

 

Σύστηµα πέδησης 

Το σύστηµα πέδησης πρέπει να είναι διπλού κυκλώµατος µε αέρα δύο ανεξαρτήτων κυκλωµάτων, 

σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς (οδηγία 91/422 EC ή όπως αυτή συµπληρώθηκε µε 

την οδηγία 98/12 της Ε.Ο.Κ.), µε ABS, καθώς και µε σύστηµα κατανοµής πίεσης πέδησης ανάλογα 

µε το φορτίο, στον πίσω άξονα (ΑSR) και σύστηµα πέδησης EBV. 
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To ηµιφορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εµπρόσθιους τροχούς και οπίσθιους τροχούς 

δισκόφρενα.  Το χειρόφρενο θα λειτουργεί µε ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί 

στους πίσω τροχούς του οχήµατος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστηµα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε 

το όχηµα θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αµίαντο. 

 

Σύστηµα διεύθυνσης 

Το τιµόνι να βρίσκεται στο αριστερό µέρος του οχήµατος και να έχει υδραυλική υποβοήθηση 

σύµφωνα µε την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 

Το τιµόνι να είναι ρυθµιζόµενο σε ύψος ή εναλλακτικά το κάθισµα του οδηγού. 

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήµατος, όπου θα εµφαίνεται το όχηµα και 

στη στενότερη δυνατή καµπύλη. Η ακτίνα στροφής να είναι η ελάχιστη δυνατή. 

 

Άξονες – αναρτήσεις – ελαστικά 

 

Η κίνηση θα µεταδίδεται σε όλους τροχούς (4Χ2). Ο πίσω άξονας  θα πρέπει να καλύπτει 

ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. 

Οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε την οδηγία 

92/62 EC) και να υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις φόρτισης του οχήµατος για όλες τις συνθήκες 

κίνησής του. 

Το όχηµα πρέπει να φέρει τροχούς µε ελαστικά παντός καιρού κατάλληλα για την κίνηση του 

οχήµατος εντός και εκτός δρόµων και ατσάλινες ζάντες. Να δοθεί ο τύπος και οι διαστάσεις αυτών. 

O 1ος άξονας θα φέρει δύο (2) ελαστικά ενώ ο και 2ος άξονας θα φέρει δύο (2) ελαστικά.  

Πρέπει να υπάρχει ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός τοποθετηµένος σε ευχερή θέση. 

 

Καµπίνα οδήγησης 

Η καµπίνα του οδηγού πρέπει να είναι πλήρως προωθηµένης οδήγησης, να φέρει τη συνήθη 

µόνωση έναντι θορύβου, σκόνης και καιρικών συνθηκών, να διαθέτει σύστηµα κλιµατισµού (air 

condition), καθώς και σύστηµα θέρµανσης και αερισµού.  

Πρέπει να παρέχει την µεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για ασφαλή οδήγηση, να φέρει ανεµοθώρακα 

από γυαλί τύπου  ασφαλείας, η διαφάνεια του οποίου πρέπει να είναι άριστη και να µην προκαλεί 

παραµόρφωση των αντικειµένων προς οποιαδήποτε διεύθυνση. 

Η καµπίνα πρέπει να διαθέτει τέσσερις (4) πόρτες, υαλοκαθαριστήρες µε αντίστοιχους ηλεκτρικούς 

πίδακες νερού, για τον καθαρισµό του ανεµοθώρακα. 

Επίσης πρέπει να διαθέτει ρυθµιζόµενα αλεξήλια, δάπεδο καλυµµένο από πλαστικά ταπέτα, 

εσωτερικό φωτισµό και πυροσβεστήρα κατάλληλα στερεωµένο και κατάλληλων προδιαγραφών. 

Οι διαστάσεις της καµπίνας και οι θέσεις σε αυτήν πρέπει να επιτρέπουν, εκτός του οδηγού να 

µπορούν να µεταφέρεται άνετα ένα (1) ακόµη καθήµενα άτοµο.  

Το κάθισµα του οδηγού πρέπει να είναι άνετο, ανατοµικό, ρυθµιζόµενο, ενώ των συνοδηγών άνετο, 

ανατοµικό, ξεχωριστό για τον καθένα ή µονοκόµµατο κάθισµα. 

Το ταµπλό του οχήµατος πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και χειριστήρια για την ασφαλή 

παρακολούθηση των λειτουργιών και την κίνηση του οχήµατος, στον δε πίνακα οργάνων πρέπει να 

υπάρχουν όλα τα απαιτούµενα όργανα ελέγχου και οι φωτεινές ενδείξεις των διαφόρων λειτουργιών 

και βλαβών. 
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Ηλεκτρικό σύστηµα 

Το ηλεκτρικό σύστηµα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές 12V, χωρίς ανάγκη συντήρησης. 

Το όχηµα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. (φώτα, 

προβολείς, αναλάµποντα (φλας), ανακλαστήρες, καθρέπτες, ηχητικές συσκευές, σύστηµα βοµβητή 

κατά την πορεία όπισθεν του οχήµατος, κλπ.). 

 

 

 

 

 

 

 

Βόλος,                                                                                               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Να αναφερθούν και να δοθούν σε πίνακα κατά τρόπο σαφή τα παρακάτω χαρακτηριστικά και 

πληροφορίες για το: 

 

Πλαίσιο 

Το πλαίσιο του οχήµατος (σταθερό και άκαµπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση) να αποτελείται από 

διαµήκεις δοκούς που να συνδέονται µεταξύ τους µε ικανό αριθµό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει 

απαιτούµενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% µεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπόµενου. 

 

Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου και έτος κατασκευής αυτού 

 

∆ιαστάσεις οχήµατος 

Ενδεικτικά το µεταξόνιο, µετατρόχιο, µέγιστο πλάτος, µέγιστο µήκος, µέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο), 

ελάχιστο ελεύθερο ύψος του πλαισίου από το οριζόντιο έδαφος, ύψος δαπέδου καµπίνας κ.ά. Είναι 

επιθυµητές οι µικρότερες το δυνατό διαστάσεις για την ευελιξία γενικότερα του οχήµατος. 

 

Βάρη πλαισίου και αµαξώµατος  

 

Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου µε την καµπίνα οδήγησης 

 

Ικανότητα φόρτισης του µπροστινού και του πίσω άξονα 

 

Μπαταρία (να δοθεί ο τύπος και τα χαρακτηριστικά της, π.χ. Αh, Volt) 

 

∆ιαστάσεις 

Οι διαστάσεις γενικά του οχήµατος, τα βάρη κατ' άξονα, η κατανοµή των φορτίων, οι πρόβολοι και 

τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, πρέπει οπωσδήποτε να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για 

έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για το ανώτερο οριζόµενο ελάχιστο ωφέλιµο φορτίο. 

 

Κινητήρας 

Ισχύς κινητήρα (πρέπει να είναι καθαρή στο σφόνδυλο µετρούµενη σύµφωνα µε την Οδηγία 

1999/101/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). 

 

Ροπή στρέψης κινητήρα  

 

Κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (σύµφωνα µε τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τις εκποµπές καυσαερίων). 

Να αναφερθεί το επίπεδο θορύβου του κινητήρα, το οποίο να είναι σύµφωνο µε την Εθνική και 

Κοινοτική Νοµοθεσία, Οδηγία 1992/97/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 

Οι καµπύλες µεταβολής της πραγµατικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση µε τον αριθµό 

των στροφών (επίσηµα διαγράµµατα κατασκευαστή). Είναι επιθυµητό η ροπή στρέψης να είναι όσο 

το δυνατόν υψηλότερη στις χαµηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραµένει επίπεδη 

στο µεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών. 
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Ο αριθµός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισµός/κυβισµός και η σχέση συµπιέσεως. 

Το σύστηµα ψύξεως και το σύστηµα εκκινήσεως.  

Ταχύτητες που ικανοποιούν κατά το δυνατόν όλες τις απαιτήσεις του χρήστη όπως µεγάλη ταχύτητα 

κίνησης υπό φορτίο αλλά και σχετικά µικρή ταχύτητα εκκίνησης, επιτάχυνση, µεγάλη ικανότητα 

αναρρίχησης µε ασφαλή παραλαβή των φορτίων από τους άξονες κ.λπ.  

 

Σύστηµα Μετάδοσης 

Το κιβώτιο να πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ταχυτήτων εµπρόσθιας κίνησης και µιας (1) 

τουλάχιστον οπισθοπορείας, συγχρονισµένων τόσο στο κιβώτιο ταχυτήτων όσο και στο διαφορικό 

µηχανικού τύπου ή κατά προτίµηση αυτοµατοποιηµένο κιβώτιο ταχυτήτων (σειριακού τύπου). 

Η µετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται 

διαµέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ηµιαξονίων, τα οποία να είναι γνήσια, 

δηλαδή κατασκευασµένα ή εγκεκριµένα από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήµατος, 

αποκλείοντας αποµιµήσεις. 

Το κιβώτιο ταχυτήτων να διαθέτει κατάλληλο δυναµολήπτη (P.T.O.) για τη µετάδοση της κίνησης 

στην υπερκατασκευή του οχήµατος. 

 Ύπαρξη αυτόµατου συστήµατος που να αποσυµπλέκει την ισχύ που µεταδίδεται από τον κινητήρα 

στην υπερκατασκευή, όταν το όχηµα ξεκινά για πορεία. 

Ο συµπλέκτης πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, ξηρού τύπου, ανταποκρινόµενος απολύτως στις 

αντίξοες συνθήκες λειτουργίας των οχηµάτων. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του. 

Να αναφερθεί ότι στο υλικό τριβής του συµπλέκτη δεν περιέχεται αµίαντος, ώστε να είναι φιλικό 

προς το περιβάλλον και την υγεία του προσωπικού. 

Τα διαφορικά πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής (ανάλογης του συµπλέκτη), ώστε το όχηµα να 

είναι ικανό να κινηθεί µε πλήρες φορτίο σε δρόµο µε κλίση 25% και συντελεστή τριβής 0,60 και να 

περιλαµβάνει διάταξη κλειδώµατος. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του διαφορικού, καθώς και 

η ικανότητα κίνησης σε κεκλιµένο δρόµο. 

 

Σύστηµα Πέδησης 

Το σύστηµα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το όχηµα και τους επιβαίνοντες. Το σύστηµα 

πεδήσεως να εξασφαλίζει απόλυτα την ασφαλή πέδηση µε πλήρες φορτίο, να είναι κατασκευασµένο 

µε άριστα υλικά και ικανής αντοχής (ανεξάρτητου διπλού κυκλώµατος για εµπρόσθιο και οπίσθιο 

άξονα), ώστε να εγγυώνται τη µακροχρόνια καλή λειτουργία και να ενεργεί µπρος και πίσω σε 

δισκόφρενα (ή ταµπούρα σε περίπτωση ύπαρξης µειωτήρα) µε επενέργεια σε όλους τους τροχούς, 

σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη 

τροποποίηση αυτής). 

Να αναφερθούν τα επιπλέον χαρακτηριστικά του συστήµατος πέδησης του οχήµατος, όπως π.χ. 

ηλεκτρονικό σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος τροχών (ΑΒS),  και σύστηµα κατανοµής πέδησης για τη 

βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα το φορτίο. 

Το χειρόφρενο να είναι ικανό να ασφαλίζει απόλυτα το όχηµα υπό πλήρες φορτίο σε κλίση δρόµου 

τουλάχιστον 10%, µε σβηστό κινητήρα και νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων. 

Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κλπ. του συστήµατος πέδησης να είναι µεγάλης αντοχής και ποιότητας για 

µακροχρόνια καλή λειτουργία. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά τους. 
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Να αναφερθεί, προαιρετικά, το ονοµαστικό διάστηµα/µήκος πέδησης του οχήµατος επί ξηρού 

εδάφους µε πλήρες φορτίο, κατά την περίπτωση τροχοπέδησης του από 30km/h και περιγραφή 

του. 

 

Σύστηµα ∆ιεύθυνσης 

Το τιµόνι να βρίσκεται στο αριστερό µέρος του οχήµατος και να έχει υδραυλική υποβοήθηση 

σύµφωνα µε την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 

Το τιµόνι να είναι ρυθµιζόµενο σε ύψος ή εναλλακτικά το κάθισµα του οδηγού. 

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήµατος (πλαισίου µε την 

υπερκατασκευή), όπου θα εµφαίνεται το όχηµα και στη στενότερη δυνατή καµπύλη. Η ακτίνα 

στροφής να είναι η ελάχιστη δυνατή. 

 

Άξονες – Αναρτήσεις 

Αριθµός αξόνων πλαισίου 2 

Ο κινητήριος πίσω άξονας πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις 

συνθήκες κίνησης (σύµφωνα µε την Οδηγία1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να 

γίνει σχετική αναφορά. 

 

Το όχηµα να φέρει µονούς πίσω τροχούς και να αναφερθούν τα ελαστικά - τύπος µάρκα. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1) 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Η προµήθεια αφορά την αγορά ενός (1) µεταχειρισµένου πετρελαιοκίνητου ηµιφορτηγού  

αυτοκινήτου ανοικτού τύπου, ωφέλιµου φορτίου 1500kg (πλήρους, µε πλαίσιο και  

συµπεριλαµβανοµένου όλων των εξόδων για την έκδοση αδείας και αριθµού κυκλοφορίας, την 

έγκριση τύπου, τη µεταφορά, τον εκτελωνισµό, ειδικό τέλος ταξινόµησης και τις κρατήσεις του 

∆ηµοσίου).  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(σε Ευρώ) 

1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

1 8.467,74 8.467,74 

 

ΣΥΝΟΛΟ 8.467,74 

Φ.Π.Α. 24% 2.032,26 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 10.500,00 

 

 

 

 

Βόλος,  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1) 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Αφορά τη σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας, µε απευθείας ανάθεση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/06, του Ν. 3548/2007, του Ν. 3731/08, του 

Ν. 3852/10, του Ν. 3861/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

Συµβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η Σύµβαση. 

2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

3. Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου. 

4. Η Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. 

5. Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου. 

6. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 

 

AΡΘΡΟ 3ο  

Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 10.500.00€, 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον οικονοµικό προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Τρόπος εκτέλεσης δαπάνης 

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

 Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

 Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 

(ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
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ΑΡΘΡΟ 6ο  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 

συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ (σχετική κατευθυντήρια οδηγία 12 ΕΑΑ∆ΗΣΥ, Υποδείγµατα 

εγγυητικών επιστολών).  

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και καταπίπτει στην περίπτωση 

παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

Υπογραφή σύµβασης 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει 

από αυτήν µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016:  

• Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία που έχει οριστεί.  

• Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσεις τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206.  

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  

• Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του ∆ήµου.                          

• Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε 

απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 

διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Υπογραφή Συµφωνητικού (Άρθρο 105 Ν. 4412/2016) 

8.1. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 

να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 

επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής 

προσφοράς – τιµής αποκλειστικά βάσει τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

8.2. Το συµφωνητικό καταρτίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη. Το συµφωνητικό συντάσσεται µε βάση τους όρους της προκήρυξης, των 

τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του οικονοµικού φορέα που έγινε αποδεκτή από τον 

∆ήµο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν 

αποδεκτές. 

8.3. Το συµφωνητικό καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, µε βάση τους όρους που 

περιλαµβάνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και την προσφορά του µειοδότη, θα διέπεται από το 

ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς  το περιεχόµενο των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 
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8.4. Το συµφωνητικό θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το 

νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου προµηθευτή και τους νόµιµους εκπροσώπους του κάθε φορέα. 

8.5. Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν γι' 

αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.  

8.6.  Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

α. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

β. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 

και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  

8.7. Κατά την εκτέλεση των συµβάσεων οι ανάδοχοι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις 

τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νοµοθεσίας που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 

σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.  

8.8. Εκτελεστέα θεωρείται η σύµβαση µετά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 

 

  

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Χρόνος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης των προσφερόµενων ειδών ορίζεται σε µέγιστο εξήντα (60) ηµερολογιακές 

ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  

Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόµιµες κρατήσεις.  

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208  του 

Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του 

νόµου αυτού, ταυτόχρονα µε την προσκόµιση των ειδών.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

Τόπος παράδοσης 

Το όχηµα θα παραδοθεί στο ∆ηµαρχείο Ζαγοράς µε ευθύνη και δαπάνη του προµηθευτή. 

Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόµιµες κρατήσεις.  

Η παραλαβή του θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208 του Ν.4412/2016 από 

την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του νόµου αυτού, 

ταυτόχρονα µε την προσκόµιση των ειδών.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή του οχήµατος θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα οριστεί από τον 

∆ήµο και θα πραγµατοποιηθεί µε οπτικό έλεγχο εντός 5 ηµερών από την παράδοση του. 

  

 



 

16 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

Τρόπος πληρωµής 

Η πληρωµή της αξίας του οχήµατος θα γίνει στον προµηθευτή µετά τη παραλαβή του και µε τη 

σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόµιση τιµολογίου και υποβολής των 

αναγκαίων δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα ορίζεται στη σύµβαση.  

Ο ανάδοχος προµηθευτής βαρύνεται µε όλους τους νόµιµους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν 

κατά την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές που µπορεί να προκύψουν µετά από την υπογραφή της σχετικής µεταξύ ∆ήµου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου και προµηθευτή σύµβασης, θα επιλύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 

4412/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Βόλος,  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ∆ΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.500,00 € συµπερ. ΦΠΑ 24% 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βόλος,  

 

 

 

 

 

 

 

Ζαγορά, 12.03.2018 

Αριθµ. Πρωτ.: 2659 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1) 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ∆ΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα δαπάνη αφορά την προµήθεια ενός (1) µεταχειρισµένου  πετρελαιοκίνητου 

διπλοκάµπινου ηµιφορτηγού αυτοκινήτου ανοικτού τύπου χωρίς ανατροπή, µικτού βάρους περίπου 

2.800 kg και ωφέλιµου φορτίου περίπου 750 kg, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των 

αναγκών  ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου και θα χρησιµοποιηθεί  σε εργασίες αποκοµιδής ογκωδών 

απορριµµάτων, χωµάτων, εκσκαφών, κλαδιών, κλπ. 

Το όχηµα θα αποτελείται από πλαίσιο  και δε διαθέτει ανατροπή. Θα διαθέτει όλα τα συστήµατα, 

µηχανισµούς, διατάξεις όπως προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (CE) διασφαλίζοντας κατά 

τον τρόπο αυτό την εντελώς ασφαλή εκτέλεση όλων των εργασιών, χειρισµών του οχήµατος από 

τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τους τεχνικούς συντήρησης και επισκευών. 

Οι διαστάσεις γενικά του οχήµατος, τα κατά άξονα βάρη, η κατανοµή φορτίων, οι πρόβολοι και τα 

υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία αυτού, πρέπει να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να 

είναι δυνατή η κυκλοφορία τους, βάσει νόµιµης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

   Ο ανάδοχος θα παραδώσει το όχηµα µε άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας. Το όχηµα θα 

φέρει όλα τα απαραίτητα από τον ΚΟΚ συστήµατα και θα παραδοθεί πλήρες στο ∆ήµο Ζαγοράς 

Μουρεσίου. 

   Οι διαγωνιζόµενοι εκτός από την κυρίως Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν 

και Τεχνική  Προσφορά  που θα περιλαµβάνει αναλυτική τεχνική περιγραφή για όλα τα συστήµατα 

του οχήµατος και τεχνικά έντυπα. 

Η προµήθεια, της οποίας ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των δέκα τριών 

χιλιάδων και πεντακοσίων Ευρώ (13.500,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, 

περιλαµβάνεται στο Προϋπολογισµό του οικ. έτους 2018, στους Κ.Α.: 20-7132.01 και 30-7131.01 

και η χρηµατοδότηση θα γίνει από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

H προµήθειά τους θα γίνει από το ∆ήµο Ζαγοράς Μουρεσίου και η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης 

προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε  απευθείας ανάθεση. 

 

 

 

Βόλος,  
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1) 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ∆ΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αφορά την προµήθεια και µεταφορά ενός (1) µεταχειρισµένου  

πετρελαιοκίνητου διπλοκάµπινου αυτοκινήτου ανοικτού τύπου χωρίς ανατροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/06, του Ν. 3548/2007, του Ν. 3731/08, του 

Ν. 3852/10, του Ν. 3861/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Επί ποινή αποκλεισµού για το σύνολο των υπό προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού και 

µηχανήµατα έργου θα πρέπει να κατατεθούν: 

 

 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση παροχής ανταλλακτικών εγκεκριµένων από τον κατασκευαστή τουλάχιστον 

για 2 έτη. Το διάστηµα παράδοσης των ζητούµενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι µικρότερο από 

10 ηµέρες. 

 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η προθεσµία παράδοσης του οχήµατος ορίζεται στις εξήντα (60) 

ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι η τελική παράδοση του οχήµατος θα γίνει στην έδρα του ∆ήµου µε τα 

έξοδα να βαρύνουν τον προµηθευτή. Το όχηµα θα παραδοθεί µε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 

πιστοποιήσεις και µε πινακίδες. 

 

 

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα το προσφερόµενο είδος είναι σύµφωνα µε τις Οδηγίες, Πρότυπα και 

Κανονισµούς όπως αυτά αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  
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Άρθρο 4ο 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

1) Εκπαίδευση Προσωπικού 

Ο προµηθευτής οφείλει να καταθέσει αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης (πρόγραµµα εκπαίδευσης 

προσωπικού, αριθµός εκπαιδευτών, χρησιµοποιούµενα εγχειρίδια, άλλα εποπτικά µέσα, κλπ) για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό του ∆ήµου για το χειρισµό και τη συντήρηση του οχήµατος. 

 

2) Παράδοση Οχηµάτων 

Η τελική παράδοση του οχήµατος θα γίνει στην έδρα του ∆ήµου µε τα έξοδα να βαρύνουν τον 

προµηθευτή. Το όχηµα θα παραδοθεί µε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και µε 

πινακίδες. 

 

3) Χρωµατισµός 

Εξωτερικά το όχηµα θα είναι χρωµατισµένα µε χρώµα µολυβί (εκτός αν εγκαίρως ζητηθεί 

διαφορετικό) σε δύο τουλάχιστον στρώσεις µετά από σωστό πλύσιµο, απολίπανση, στοκάρισµα και 

αστάρωµα των επιφανειών, ανταποκρινόµενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά 

πρότυπα που εφαρµόζονται στα σύγχρονα οχήµατα.  

Οι απαιτούµενες επιγραφές θα είναι µαύρου χρώµατος, θα αναγράφεται και από τις δύο πλευρές 

του οχήµατος το έµβληµα του ∆ήµου , καθώς και ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2018, ενώ 

περιφερειακά θα φέρει κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 cm. 

 

4) Συµπληρωµατικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαµβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του πλαισίου 

του προσφερόµενου οχήµατος, σχεδιαγράµµατα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα 

τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Για τη βαθµολόγηση των Τεχνικών και των Γενικών χαρακτηριστικών του, η επιτροπή αξιολόγησης 

θα λάβει υπόψη της τα κάτωθι:  

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙO ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

1 
Τεχνικά χαρακτηριστικά προδιαγραφών και ποιότητας 

(Συντελεστής βαρύτητας 70%) 

 Ωφέλιµο φορτίο 

 Ισχύς και ροπή στρέψης κινητήρα 

 Εκποµπή καυσαερίων 

 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 

 Σύστηµα πέδησης 

 Σύστηµα αναρτήσεων  
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 Καµπίνα οδήγησης 

 Υδραυλικό σύστηµα  

 Ηλεκτρικό σύστηµα 

 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισµός   

2 
Γενικά χαρακτηριστικά υποστήριξης, ανταπόκρισης και εξυπηρέτησης 

(Συντελεστής βαρύτητας 30%) 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

 
Εξυπηρέτηση µετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούµενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης 

 Χρόνος παράδοσης  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η παρούσα δαπάνη αφορά την προµήθεια ενός (1) µεταχειρισµένου  πετρελαιοκίνητου διπλοκάµπινου 

αυτοκινήτου ανοικτού τύπου χωρίς ανατροπή. 

Πρέπει να διαθέτει όλα τα συστήµατα, µηχανισµούς, διατάξεις όπως προβλέπονται από την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία (CE) διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την εντελώς ασφαλή εκτέλεση όλων 

των εργασιών και χειρισµών του οχήµατος από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας καθαριότητας και 

από τους τεχνικούς συντήρησης και επισκευών. 

Οι διαστάσεις του οχήµατος, τα κατά άξονα βάρη, η κατανοµή φορτίων, οι πρόβολοι και τα 

υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία αυτού, πρέπει να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να 

είναι δυνατή η κυκλοφορία τους, βάσει νόµιµης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

 

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη 

απόκλισης θα σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται µε τη λέξη «περίπου» 

γίνεται αποδεκτή απόκλιση +10% της αναφερόµενης τιµής. 

 

 

Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Πλαίσιο 

Το πλαίσιο (φορέας) του οχήµατος πρέπει να είναι κατασκευής γνωστών εργοστασίων που να 

εισάγεται και να αντιπροσωπεύεται στη χώρα µας, ώστε να διασφαλίζεται µία αξιόπιστη τεχνική 

υποστήριξη και ικανό απόθεµα ανταλλακτικών. 

Το χαλύβδινο πλαίσιο του οχήµατος πρέπει να είναι απόλυτα προωθηµένης τεχνολογίας, καλής 

κατασκευής και µεγάλης αξιοπιστίας. 

Θα πρέπει να διαθέτει στιβαρό πλαίσιο που να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις της καθηµερινής 

λειτουργίας. Οι δοκοί του πλαισίου να είναι κατασκευασµένοι µε ικανό  πάχος, ώστε να 

εξασφαλίζεται µεγάλη αντοχή στην κάµψη και στρεπτική ακαµψία. 

Το ολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους επίσηµους καταλόγους των 

κατασκευαστικών οίκων (πλαισίου και αξόνων), όπως και το ίδιο βάρος του πλαισίου µε την καµπίνα 

οδήγησης. 

Επί της δεξαµενής καυσίµων πρέπει να υπάρχει τάπα που να κλειδώνει καθώς και φίλτρο. 
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Με τις προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να δοθούν απαραίτητα και µάλιστα κατά τρόπο σαφή 

και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: 

 

• Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος  

• Μεταξόνιο 

• Μέγιστο πλάτος, µέγιστο µήκος, µέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) 

• Βάρη πλαισίου  

• Ανώτατο επιτρεπόµενο, για το πλαίσιο, µικτό βάρος (GROSS WEIGHT) 

• Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου µε το θαλαµίσκο του οδηγού. 

• Το καθαρό ωφέλιµο φορτίο 

• Η ικανότητα φόρτισης του µπροστινού και του πίσω άξονα. 

 

 

Επί ποινής αποκλεισµού το όχηµα θα πρέπει να έχει: 

Ωφέλιµο βάρος επί πλαισίου: περίπου 750 kg  

Μικτό Βάρος: περίπου 2.800kg 

Μεταξόνιο: περίπου 3.200 mm 

Μήκος: περίπου 5.100 mm 

Μήκος καρότσας: περίπου 1.500 mm 

Πλάτος καρότσας: περίπου 1.500 mm 

Συνολικό πλάτος καµπίνας χωρίς καθρέπτες: περίπου 1.850mm 

1η άδεια κυκλοφορίας: από 01/2005 και µετά 

 

Κινητήρας 

Ο κινητήρας πρέπει να είναι πετρελαίου (DIESEL), µε κυβισµό τουλάχιστον 2.489cc και ισχύος 

τουλάχιστον 127 kW (170PS) κατά DIN 70020 ή σύµφωνα µε την οδηγία της Ε.Ο.Κ. 80/1269 ή 

όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την οδηγία 98/21 της Ε.Ο.Κ., και πρέπει να είναι κατασκευασµένος 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. για τις εκποµπές καυσαερίων τουλάχιστον EURO 3. 

 

Σύστηµα µετάδοσης   

Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε µηχανικό κιβώτιο τουλάχιστον πέντε (5) συγχρονισµένων 

ταχυτήτων συνεχούς κλιµάκωσης εµπροσθοπορείας, µίας (1) οπισθοπορείας, P.T.O. κατάλληλο για 

οµαλή συνεργασία µε το κιβώτιο ταχυτήτων, καθώς και µε σύστηµα που κρατά σταθερές όσο το 

δυνατό τις στροφές του κινητήρα κατά την λειτουργία της υπερκατασκευής. 

 

Σύστηµα πέδησης 

Το σύστηµα πέδησης πρέπει να είναι διπλού κυκλώµατος µε αέρα δύο ανεξαρτήτων κυκλωµάτων, 

σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς (οδηγία 91/422 EC ή όπως αυτή συµπληρώθηκε µε 

την οδηγία 98/12 της Ε.Ο.Κ.), µε ABS, καθώς και µε σύστηµα κατανοµής πίεσης πέδησης ανάλογα 

µε το φορτίο, στον πίσω άξονα (ΑSR) και σύστηµα πέδησης EBV. 
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To ηµιφορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εµπρόσθιους τροχούς δισκόφρενα και οπίσθιους τροχούς 

ταµπούρα.  Το χειρόφρενο θα λειτουργεί µε ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους 

πίσω τροχούς του οχήµατος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστηµα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το 

όχηµα θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αµίαντο. 

 

Σύστηµα διεύθυνσης 

Το τιµόνι να βρίσκεται στο αριστερό µέρος του οχήµατος και να έχει υδραυλική υποβοήθηση 

σύµφωνα µε την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 

Το τιµόνι να είναι ρυθµιζόµενο σε ύψος ή εναλλακτικά το κάθισµα του οδηγού. 

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήµατος, όπου θα εµφαίνεται το όχηµα και 

στη στενότερη δυνατή καµπύλη. Η ακτίνα στροφής να είναι η ελάχιστη δυνατή. 

 

Άξονες – αναρτήσεις – ελαστικά 

 

Η κίνηση θα µεταδίδεται σε όλους τροχούς (4Χ4). Ο πίσω άξονας  θα πρέπει να καλύπτει 

ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. 

Οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε την οδηγία 

92/62 EC) και να υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις φόρτισης του οχήµατος για όλες τις συνθήκες 

κίνησής του. 

Το όχηµα πρέπει να φέρει τροχούς µε ελαστικά παντός καιρού κατάλληλα για την κίνηση του 

οχήµατος εντός και εκτός δρόµων και ατσάλινες ζάντες. Να δοθεί ο τύπος και οι διαστάσεις αυτών. 

O 1ος άξονας θα φέρει δύο (2) ελαστικά ενώ ο και 2ος άξονας θα φέρει δύο (2) ελαστικά.  

Πρέπει να υπάρχει ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός τοποθετηµένος σε ευχερή θέση. 

 

Καµπίνα οδήγησης 

Η καµπίνα του οδηγού πρέπει να είναι πλήρως προωθηµένης οδήγησης, να φέρει τη συνήθη 

µόνωση έναντι θορύβου, σκόνης και καιρικών συνθηκών, να διαθέτει σύστηµα κλιµατισµού (air 

condition), καθώς και σύστηµα θέρµανσης και αερισµού.  

Πρέπει να παρέχει την µεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για ασφαλή οδήγηση, να φέρει ανεµοθώρακα 

από γυαλί τύπου  ασφαλείας, η διαφάνεια του οποίου πρέπει να είναι άριστη και να µην προκαλεί 

παραµόρφωση των αντικειµένων προς οποιαδήποτε διεύθυνση. 

Η καµπίνα πρέπει να διαθέτει τέσσερις (4) πόρτες, υαλοκαθαριστήρες µε αντίστοιχους ηλεκτρικούς 

πίδακες νερού, για τον καθαρισµό του ανεµοθώρακα. 

Επίσης πρέπει να διαθέτει ρυθµιζόµενα αλεξήλια, δάπεδο καλυµµένο από πλαστικά ταπέτα, 

εσωτερικό φωτισµό και πυροσβεστήρα κατάλληλα στερεωµένο και κατάλληλων προδιαγραφών. 

Οι διαστάσεις της καµπίνας και οι θέσεις σε αυτήν πρέπει να επιτρέπουν, εκτός του οδηγού να 

µπορούν να µεταφέρονται άνετα τρία (3) ακόµη καθήµενα άτοµα.  

Το κάθισµα του οδηγού πρέπει να είναι άνετο, ανατοµικό, ρυθµιζόµενο, ενώ των συνοδηγών άνετο, 

ανατοµικό, ξεχωριστό για τον καθένα ή µονοκόµµατο κάθισµα. 

Το ταµπλό του οχήµατος πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και χειριστήρια για την ασφαλή 

παρακολούθηση των λειτουργιών και την κίνηση του οχήµατος, στον δε πίνακα οργάνων πρέπει να 

υπάρχουν όλα τα απαιτούµενα όργανα ελέγχου και οι φωτεινές ενδείξεις των διαφόρων λειτουργιών 

και βλαβών. 
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Ηλεκτρικό σύστηµα 

Το ηλεκτρικό σύστηµα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές 12V, χωρίς ανάγκη συντήρησης. 

Το όχηµα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. (φώτα, 

προβολείς, αναλάµποντα (φλας), ανακλαστήρες, καθρέπτες, ηχητικές συσκευές, σύστηµα βοµβητή 

κατά την πορεία όπισθεν του οχήµατος, κλπ.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Βόλος,                                                                                               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Να αναφερθούν και να δοθούν σε πίνακα κατά τρόπο σαφή τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

και πληροφορίες για το: 

 

Πλαίσιο 

Το πλαίσιο του οχήματος (σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση) να 

αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό 

γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο 

του ανώτερου επιτρεπόμενου. 

 

Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου και έτος κατασκευής αυτού 

 

Διαστάσεις οχήματος 

Ενδεικτικά το μεταξόνιο, μετατρόχιο, μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς 

φορτίο), ελάχιστο ελεύθερο ύψος του πλαισίου από το οριζόντιο έδαφος, ύψος δαπέδου 

καμπίνας κ.ά. Είναι επιθυμητές οι μικρότερες το δυνατό διαστάσεις για την ευελιξία 

γενικότερα του οχήματος. 

 

Βάρη πλαισίου και αμαξώματος  

 

Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης 

 

Ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα 

 

Μπαταρία (να δοθεί ο τύπος και τα χαρακτηριστικά της, π.χ. Αh, Volt) 

 

Διαστάσεις 

Οι διαστάσεις γενικά του οχήματος, τα βάρη κατ' άξονα, η κατανομή των φορτίων, οι 

πρόβολοι και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, πρέπει οπωσδήποτε να πληρούν τις 

ισχύουσες διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για το ανώτερο 

οριζόμενο ελάχιστο ωφέλιμο φορτίο. 

 

Κινητήρας 

Ισχύς κινητήρα (πρέπει να είναι καθαρή στο σφόνδυλο μετρούμενη σύμφωνα με την 

Οδηγία 1999/101/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). 

 

Ροπή στρέψης κινητήρα  

 

Κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκπομπές καυσαερίων). 

Να αναφερθεί το επίπεδο θορύβου του κινητήρα, το οποίο να είναι σύμφωνο με την 

Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, Οδηγία 1992/97/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 

Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον 

αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή). Είναι επιθυμητό η ροπή 

στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες δυνατές στροφές του 

κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών. 

 



 

10 

 

Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισμός/κυβισμός και η σχέση 

συμπιέσεως. 

Το σύστημα ψύξεως και το σύστημα εκκινήσεως.  

Ταχύτητες που ικανοποιούν κατά το δυνατόν όλες τις απαιτήσεις του χρήστη όπως μεγάλη 

ταχύτητα κίνησης υπό φορτίο αλλά και σχετικά μικρή ταχύτητα εκκίνησης, επιτάχυνση, 

μεγάλη ικανότητα αναρρίχησης με ασφαλή παραλαβή των φορτίων από τους άξονες κ.λπ.  

 

Σύστημα Μετάδοσης 

Το κιβώτιο να πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ταχυτήτων εμπρόσθιας κίνησης και 

μιας (1) τουλάχιστον οπισθοπορείας, συγχρονισμένων τόσο στο κιβώτιο ταχυτήτων όσο και 

στο διαφορικό μηχανικού τύπου ή κατά προτίμηση αυτοματοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων 

(σειριακού τύπου). 

Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους κινητήριους τροχούς να γίνεται διαμέσου 

του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων, τα οποία να είναι γνήσια, 

δηλαδή κατασκευασμένα ή εγκεκριμένα από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος, 

αποκλείοντας απομιμήσεις. 

Το κιβώτιο ταχυτήτων να διαθέτει κατάλληλο δυναμολήπτη (P.T.O.) για τη μετάδοση της 

κίνησης στην υπερκατασκευή του οχήματος. 

 Ύπαρξη αυτόματου συστήματος που να αποσυμπλέκει την ισχύ που μεταδίδεται από τον 

κινητήρα στην υπερκατασκευή, όταν το όχημα ξεκινά για πορεία. 

Ο συμπλέκτης πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, ξηρού τύπου, ανταποκρινόμενος 

απολύτως στις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας των οχημάτων. Να αναφερθούν τα 

χαρακτηριστικά του. 

Να αναφερθεί ότι στο υλικό τριβής του συμπλέκτη δεν περιέχεται αμίαντος, ώστε να είναι 

φιλικό προς το περιβάλλον και την υγεία του προσωπικού. 

Τα διαφορικά πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής (ανάλογης του συμπλέκτη), ώστε το 

όχημα να είναι ικανό να κινηθεί με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 25% και συντελεστή 

τριβής 0,60 και να περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά 

του διαφορικού, καθώς και η ικανότητα κίνησης σε κεκλιμένο δρόμο. 

 

Σύστημα Πέδησης 

Το σύστημα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα και τους επιβαίνοντες. Το 

σύστημα πεδήσεως να εξασφαλίζει απόλυτα την ασφαλή πέδηση με πλήρες φορτίο, να 

είναι κατασκευασμένο με άριστα υλικά και ικανής αντοχής (ανεξάρτητου διπλού 

κυκλώματος για εμπρόσθιο και οπίσθιο άξονα), ώστε να εγγυώνται τη μακροχρόνια καλή 

λειτουργία και να ενεργεί μπρος και πίσω σε δισκόφρενα (ή ταμπούρα σε περίπτωση 

ύπαρξης μειωτήρα) με επενέργεια σε όλους τους τροχούς, σύμφωνα με τους κανονισμούς 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). 

Να αναφερθούν τα επιπλέον χαρακτηριστικά του συστήματος πέδησης του οχήματος, 

όπως π.χ. ηλεκτρονικό σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ΑΒS),  και σύστημα 

κατανομής πέδησης για τη βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα το φορτίο. 

Το χειρόφρενο να είναι ικανό να ασφαλίζει απόλυτα το όχημα υπό πλήρες φορτίο σε κλίση 

δρόμου τουλάχιστον 10%, με σβηστό κινητήρα και νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων. 

Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κλπ. του συστήματος πέδησης να είναι μεγάλης αντοχής και 

ποιότητας για μακροχρόνια καλή λειτουργία. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά τους. 

Να αναφερθεί, προαιρετικά, το ονομαστικό διάστημα/μήκος πέδησης του οχήματος επί 

ξηρού εδάφους με πλήρες φορτίο, κατά την περίπτωση τροχοπέδησης του από 30km/h και 

περιγραφή του. 
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Σύστημα Διεύθυνσης 

Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και να έχει υδραυλική 

υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 

Το τιμόνι να είναι ρυθμιζόμενο σε ύψος ή εναλλακτικά το κάθισμα του οδηγού. 

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος (πλαισίου με την 

υπερκατασκευή), όπου θα εμφαίνεται το όχημα και στη στενότερη δυνατή καμπύλη. Η 

ακτίνα στροφής να είναι η ελάχιστη δυνατή. 

 

Άξονες – Αναρτήσεις 

Αριθμός αξόνων πλαισίου 2 

Ο πίσω άξονας πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις 

συνθήκες κίνησης (σύμφωνα με την Οδηγία1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση 

αυτής). Να γίνει σχετική αναφορά. 

 

Το όχημα να φέρει μονούς πίσω τροχούς και να αναφερθούν τα ελαστικά - τύπος μάρκα. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1) 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ∆ΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

 

 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Η προµήθεια αφορά την αγορά ενός (1) µεταχειρισµένου πετρελαιοκίνητου ηµιφορτηγού  

αυτοκινήτου ανοικτού τύπου, ωφέλιµου φορτίου 750kg (πλήρους, µε πλαίσιο και  

συµπεριλαµβανοµένου όλων των εξόδων για την έκδοση αδείας και αριθµού κυκλοφορίας, την 

έγκριση τύπου, τη µεταφορά, τον εκτελωνισµό, ειδικό τέλος ταξινόµησης και τις κρατήσεις του 

∆ηµοσίου).  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(σε Ευρώ) 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ 

∆ΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

1 10.887,10 10.887,10 

 

ΣΥΝΟΛΟ 10.887,10 

Φ.Π.Α. 24% 2.612,90 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 13.500,00 

 

 

 

 

Βόλος,  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1) 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ∆ΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

 

 

 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Αφορά τη σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας, µε  απευθείας ανάθεση.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/06, του Ν. 3548/2007, του Ν. 3731/08, του 

Ν. 3852/10, του Ν. 3861/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

Συµβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η Σύµβαση. 

2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

3. Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου. 

4. Η Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. 

5. Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου. 

6. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 

 

AΡΘΡΟ 3ο  

Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 13.500.00€, 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον οικονοµικό προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Τρόπος εκτέλεσης δαπάνης 

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

 Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 

(ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 



 

14 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 

συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ (σχετική κατευθυντήρια οδηγία 12 ΕΑΑ∆ΗΣΥ, Υποδείγµατα 

εγγυητικών επιστολών).  

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και καταπίπτει στην περίπτωση 

παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

Υπογραφή σύµβασης 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει 

από αυτήν µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016:  

• Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία που έχει οριστεί.  

• Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσεις τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206.  

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  

• Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του ∆ήµου.                          

• Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε 

απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 

διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Υπογραφή Συµφωνητικού (Άρθρο 105 Ν. 4412/2016) 

8.1. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 

να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 

επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής 

προσφοράς – τιµής αποκλειστικά βάσει τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

8.2.Το συµφωνητικό καταρτίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη. Το συµφωνητικό συντάσσεται µε βάση τους όρους της προκήρυξης, των 

τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του οικονοµικού φορέα που έγινε αποδεκτή από τον 

∆ήµο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν 

αποδεκτές. 

8.3. Το συµφωνητικό καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, µε βάση τους όρους που 

περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την προσφορά του µειοδότη, θα διέπεται από το ελληνικό 

∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς  το περιεχόµενο της ∆ιακήρυξης και των 

τευχών που τη συνοδεύουν. 
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8.4. Το συµφωνητικό θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το 

νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου προµηθευτή και τους νόµιµους εκπροσώπους του κάθε φορέα. 

8.5. Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν γι' 

αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.  

8.6. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

α. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

β. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 

και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  

8.7. Κατά την εκτέλεση των συµβάσεων οι ανάδοχοι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις 

τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νοµοθεσίας που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 

σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.  

8.8. Εκτελεστέα θεωρείται η σύµβαση µετά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 

 

  

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Χρόνος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης των προσφερόµενων ειδών ορίζεται σε µέγιστο εξήντα (60) ηµερολογιακές 

ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  

Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόµιµες κρατήσεις.  

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208  του 

Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του 

νόµου αυτού, ταυτόχρονα µε την προσκόµιση των ειδών.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

Τόπος παράδοσης 

Το όχηµα θα παραδοθεί στο ∆ηµαρχείο Ζαγοράς µε ευθύνη και δαπάνη του προµηθευτή. 

Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόµιµες κρατήσεις.  

Η παραλαβή του θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208 του Ν.4412/2016 από 

την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του νόµου αυτού, 

ταυτόχρονα µε την προσκόµιση των ειδών.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή του οχήµατος θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα οριστεί από τον 

∆ήµο και θα πραγµατοποιηθεί µε οπτικό έλεγχο εντός 5 ηµερών από την παράδοση του. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο  

Τρόπος πληρωµής 

Η πληρωµή της αξίας του οχήµατος θα γίνει στον προµηθευτή µετά τη παραλαβή του και µε τη 

σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόµιση τιµολογίου και υποβολής των 

αναγκαίων δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα ορίζεται στη σύµβαση.  

Ο ανάδοχος προµηθευτής βαρύνεται µε όλους τους νόµιµους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν 

κατά την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές που µπορεί να προκύψουν µετά από την υπογραφή της σχετικής µεταξύ ∆ήµου Βόλου 

και προµηθευτή σύµβασης, θα επιλύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

N. 4412/2016. 

 

 

 

 

Βόλος,  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


