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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ   

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΔΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

Αρ. Μελέτης: 10434/13.10.2020 
Προϋπολογισμός: 15.000,00  ΕΥΡΩ 

Χρηματοδότηση: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠ. 113/Δ.Σ. 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Η παρούσα αφορά την «Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων επιβατικών 

οχημάτων έως 1400cc για το Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου» με CPVs : 34110000-1 

περί «Επιβατικών αυτοκινήτων», που θα καλύψουν πάγιες ανάγκες του Δήμου 

μας, προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% στους 

K.A. 10-7131.01 «Προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες του 

Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για την αντιμετώπιση του COVID-19» και K.A. 

10-7131.02  «Προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου για την ενίσχυση 

επιχειρησιακής ετοιμότητας προσωπικού υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για την 

αντιμετώπιση του COVID-19» για τους οποίους έχει προβλεφθεί στον ισχύοντα 

προϋπολογισμό δαπανών 2020 δαπάνη 15.000,00 € και υπάρχει στους σχετικούς 

κωδικούς συνολικό ποσόν 15.000,00 € (7.500,00 € σε κάθε Κ.Α.) και θα 

καλυφθεί από επιχορήγηση για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της 

διάδοσης του covid-19. 

Όλα τα επιβατικά οχήματα θα είναι μεταχειρισμένα και θα φέρουν την πινακίδα 

του Δήμου κατόπιν της υπ' αρ. 113/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με 

την οποία έγινε η αποδοχή και η κατανομή του ποσού. 

 
ΠΡΟΣ:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 
 

Ζαγορά, 12.11.2020 

Αρ. Πρωτ.: 11677 
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Επίσης, σε όποιο από αυτά απαιτείται, θα πληρούν όλες τις υπάρχουσες διατάξεις 

ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία τους στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια 

κυκλοφορίας και να φέρουν πιστοποιητικά κατά ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας). 

H προμήθειά τους θα γίνει από το Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου και η σύναψη 

σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και με 

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :  

 Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται. 

 Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης 

και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 

άλλες διατάξεις». 

 Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 

και άλλες διατάξεις.  

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120. 

 

Ζαγορά, 13 - 10 - 2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αναπληρωτής Προϊστ/νος 

Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδομίας & 

Περιβάλλοντος 

 

Κοπατσάρης Δήμος 

Μηχανικός Χωροταξίας 

με βαθμό Α΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ   

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΔΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

Αρ. Μελέτης: 10434/13.10.2020 

Προϋπολογισμός: 15.000,00  ΕΥΡΩ 
Χρηματοδότηση: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠ. 113/Δ.Σ. 

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

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων 

επιβατικών οχημάτων έως 1400cc για τις αυξημένες ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς – 

Μουρεσίου και ιδιαίτερα τις ανάγκες του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για την 

αντιμετώπιση του COVID-19 και την ενίσχυση επιχειρησιακής ετοιμότητας 

προσωπικού υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του COVID-19. 

 

Για να μπορέσει μία προσφορά να γίνει αποδεκτή πρέπει να πληροί τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Σε αντίθετη περίπτωση θα απορρίπτεται. 

 

Το προσφερόμενα αυτοκίνητα θα είναι επιβατικά πέντε (5) θέσεων, με τέσσερις (4) 

πλαϊνές και μία (1) πίσω πόρτα, μεταχειρισμένα, σύγχρονης τεχνολογίας, να 

κυκλοφορεί ευρέως στην Ελληνική αγορά και το εξωτερικό, από επώνυμο και 

αναγνωρισμένο κατασκευαστή, με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και 

θα πληρούν όλες τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή (εφόσον βέβαια πληρούνται οι 

τεχνικές προδιαγραφές). 

 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Ο κινητήρας θα βρίσκεται στο εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος θα είναι 

πετρελαιοκίνητος ή βενζινοκίνητος, με ελάχιστο κυβισμό 1000cc και μέγιστο 

1400cc, ιπποδύναμης έως 90HP, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με προδιαγραφές 

EURO 5 ως προς τον περιορισμό εκπομπής καυσαερίων, με μέγιστη εκπομπή 

ρύπων έως 150γρ/χλμ CO2. 
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ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα πρέπει να είναι μηχανικό πέντε (5) σχέσεων + μίας (1) 

όπισθεν. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 

Θα είναι με δύο ανεξάρτητα κυκλώματα σύμφωνο με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τους 

ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Το όχημα θα έχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS. 

Θα έχει χειρόφρενο ικανό να ασφαλίζει το όχημα υπό πλήρες φορτίο. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Το τιμόνι θα βρίσκεται αριστερά, θα διαθέτει υποβοήθηση και ρύθμιση καθ’ ύψος. 

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

Οι αναρτήσεις θα είναι κατασκευασμένες από υλικά αρίστης ποιότητας, ανθεκτικές 

σε φορτία κατά τον τύπο του οχήματος και καλής συμπεριφοράς σε ανωμαλίες του 

οδοστρώματος. 

 

ΤΡΟΧΟΙ 

Το όχημα θα φέρει τροχούς κατάλληλων διαστάσεων με ελαστικά προσφάτου 

κατασκευής, όχι από αναγόμωση και σε καλή κατάσταση. Επίσης, το όχημα να 

φέρει πλήρη εφεδρικό τροχό. 

 

Στην προσφορά θα αναφέρεται ο τύπος και οι διαστάσεις των προσφερόμενων 

ελαστικών, τα οποία πρέπει θα πρέπει να έχουν έγκριση τύπου και να 

ανταποκρίνονται στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Εσωτερικός φωτισμός 

Στο χώρο επιβατών και φόρτωσης του οχήματος να υπάρχει ανεξάρτητο σύστημα 

φωτισμού, με κατάλληλα φωτιστικά σώματα για εργασία εντός αυτού. 

Εξωτερικός Φωτισμός  

Ο φωτισμός θα είναι σύμφωνα με τον εν ισχύ Κ.Ο.Κ. ενώ επί πλέον θα υπάρχουν 

προβολείς εμπρός και πίσω ομίχλης και φώτα οπισθοπορείας προβολείς αλογόνου, 
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προβολείς τύπου PROJECTOR , επίσης θα υπάρχουν ένας συσσωρευτής 12 Volt και 

συνολικής χωρητικότητας το ελάχιστο 50 Ah. Η τάση του κυκλώματος θα είναι 12 

Volt. 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες 

παρακολούθησης λειτουργίας του κινητήρα και του οχήματος εν γένει καθώς και 

χειριστήρια για την κίνηση αλλά και τη λειτουργία των θυρών, κόρνα κλπ. Θα 

φέρει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, δηλαδή : 

 Πλήρη πίνακα οργάνων ελέγχου και ενδεικτικών λυχνιών, φωτιστικά 

σώματα κ.λ.π. σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  

 Θερμική μόνωση 

 Ηχοσύστημα με CD/MP3, ηχεία, κεραία 

 Προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας τριών σημείων για εμπρός και πίσω 

καθίσματα 

 Καθαριστήρες διακοπτόμενης λειτουργίας 

 Ντουλαπάκι μικροαντικειμένων 

 Θήκη πόρτας οδηγού  

 Αναπτήρας ηλεκτρικός 

 Χειρολαβή συνοδηγού 

 Ηλεκτρικά παράθυρα 

 Χειριστήρια ελέγχου ηλεκτρικών παραθύρων 

 Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό 

 Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού 

 Ηλεκτρομαγνητικές τηλεχειριζόμενες κλειδαριές 

 Ψηφιακό ρολόι 

 Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 

 Κλιματισμό καμπίνας 

 Δύο ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέπτες 

 Ικανό αριθμό εσωτερικών καθρεπτών για την επόπτευση του χώρου από 

τον οδηγό 

 Δύο (2)αλεξήλια ρυθμιζόμενα 

 Τάπετα 
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 Τα καθίσματα θα είναι άνετα, με επένδυση δερματίνης ή υφάσματος, τα 

εμπρόσθια ρυθμιζόμενα (εμπρός – πίσω – πλάτη) και τα οπίσθια με 

δυνατότητα αναδίπλωσης.  

 Στο οπίσθιο τμήμα του οχήματος θα υπάρχει άγκιστρο ρυμούλκησης 

 

ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

Το αυτοκίνητο πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από: 

1. Γρύλλο και τα απαραίτητα εργαλεία αλλαγής τροχού. 

2. Πυροσβεστήρα και φαρμακείο σύμφωνα με τον ΚΟΚ. 

3. Τρίγωνο στάθμευσης. 

4. Εφεδρικό τροχό πλήρη. 

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει εγγύηση καλής 

λειτουργίας για το όχημα (μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη) τουλάχιστον 

ένα (1) χρόνο, από την ημερομηνία παραλαβής του από το Δήμο, ανεξάρτητα από 

χιλιόμετρα. 

 

ΕΝΤΥΠΑ 

Το αυτοκίνητο πρέπει να συνοδεύεται από μία πλήρη σειρά εγχειριδίων οδηγιών 

λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής - ανταλλακτικών στην Ελληνική ή Αγγλική με 

περιληπτικές μεταφράσεις στην Ελληνική. 

 

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 

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

δύο πλευρές του οχήματος το έμβλημα του Δήμου, καθώς και ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ 

- ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2020, ενώ περιφερειακά θα φέρει κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 cm 

και για το ένα όχημα θα φέρει την ειδική πινακίδα του προγράμματος Βοήθεια 

στο Σπίτι. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Η τελική παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στην έδρα του Δήμου με τα έξοδα να 

βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες 

εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και με πινακίδες. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ   

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΔΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
Αρ. Μελέτης: 10434/13.10.2020 

Προϋπολογισμός: 15.000,00  ΕΥΡΩ 
Χρηματοδότηση: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠ. 113/Δ.Σ. 

 
Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 
α/α 

 
Είδος μηχανήματος 

 
Α.Τ. 

Μονάδα 

Μέτρησης 

 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

(€) 

 

Συνολική 

Τιμή (€) 

 
2 

Προμήθεια μεταχειρισμένου 

επιβατικού οχήματος 

 
1 

 
τεμ. 

 
2,00 

 
6.048,39 

 
12.096,78 € 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης 

καταρτίστηκε βάσει εμπειρίας από 

προηγούμενες χρονιές και από τηλεφωνική 

έρευνα αγοράς. 
 

Σύνολο 12.096,78 € 

ΦΠΑ 24% 2.903,22 € 

ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 € 

1. Τα είδη θα είναι καλής ποιότητας και των συγκεκριμένων τεχνικών 

προδιαγραφών. 

2. Οι τιμές θα ισχύουν για όλο το έτος. 

3. Η παράδοση θα γίνει με έξοδα και μέριμνα του προμηθευτή. 

Ζαγορά, 13 - 10 - 2020  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ζαγορά, 13 - 10 - 2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αναπληρωτής Προϊστ/νος 

Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδομίας & 

Περιβάλλοντος 

 

Κοπατσάρης Δήμος 

Μηχανικός Χωροταξίας 

με βαθμό Α΄ 
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Ο Αναπληρωτής Προϊστ/νος 

Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδομίας & 

Περιβάλλοντος 

 

Κοπατσάρης Δήμος 

Μηχανικός Χωροταξίας 

με βαθμό Α΄ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ   

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΔΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

Αρ. Μελέτης: 10434/\13.10.2020 

Προϋπολογισμός: 15.000,00  ΕΥΡΩ 
Χρηματοδότηση: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠ. 113/Δ.Σ. 

 

 
 

Σ ΥΓ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο προμήθειας 

Η με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και 

συγκεκριμένα δύο (2) μεταχειρισμένων επιβατικών οχημάτων έως 1400 cc, για τις 

ανάγκες του των υπηρεσιών του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου (Βοήθεια στο Σπίτι – 

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης). 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο   

Ισχύουσες διατάξεις  

Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται. 
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 Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 

της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις». 

 Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις. 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων 

επιβατικών οχημάτων για υπηρεσίες του Δήμου. Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί για τις 

αυξημένες ανάγκες του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και ιδιαίτερα τις ανάγκες του 

Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για την αντιμετώπιση του COVID-19 και την 

ενίσχυση επιχειρησιακής ετοιμότητας προσωπικού υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης 

για την αντιμετώπιση του COVID-19. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με της διαδικασίες της 

απευθείας ανάθεσης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

 

 

Άρθρο 5ο 

Προϋπολογισμός προμήθειας 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τη 

πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου των Κ.Α. 10-7132.01 και 

10-7132.02 έτους 2020. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 

Προθεσμίες – ποινικές ρήτρες  

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθειας υλικών, ορίζεται σε 30 ήμερες από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Η σύμβαση υπογράφεται το αργότερο μέσα 

σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση του Δήμου προς τον 

ανάδοχο προμηθευτή. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση 

και η προσφορά θα απορρίπτεται, καθώς ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 

παραδώσει το υλικό μέσα στο χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη 

σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας μετά 

την οριστική παραλαβή του υλικού.  

Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια 

υπηρεσία. Όλες οι σχετικές με τη διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του αγοραστή, 

βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθμού εξόδου (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού του. Κατά 

τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξείς περί οικονομικής διοικήσεως και 

λογιστικού των Δήμων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρες φύλλο συμμόρφωσης με τα 

απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και ότι είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των 

προσφορών. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Χρόνος και τόπος παράδοσης – Ευθύνες προμηθευτή 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης. Ο ανάδοχος – προμηθευτής ευθύνεται για τη μεταφορά του οχήματος και 
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του συνοδού εξοπλισμού του, με δικά του έξοδα, σε χώρο που θα υποδείξει η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Επίλυση διαφορών 

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

μεταξύ Δήμου και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του N. 4412/2016. 

 

Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας 

του οχήματος καθώς και όλων των εγγράφων που απαιτούνται, με δικά του 

έξοδα. 

 

 

Ζαγορά, 13 – 10 - 2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αναπληρωτής Προϊστ/νος 

Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδομίας & 

Περιβάλλοντος 

 

Κοπατσάρης Δήμος 

Μηχανικός Χωροταξίας 

με βαθμό Α΄ 

 

  
Παρακαλούμε, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι και στις 

19.11.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 

 

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: 
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α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή σχετική υπεύθυνη δήλωση κατά την 

παράγραφο 9 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016. 

 

β. Φορολογική ενημερότητα. 

 

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

περίπτωση ατομικής επιχείρησης η βεβαίωση θα αφορά και τυχόν οφειλές του 

ιδιοκτήτη. 

 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (παρ. 2, άρθρο 75 του Ν.4412/2016).  

 

ε. Πιστοποιητικό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. 

 

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. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  


		2020-11-12T11:04:01+0200




