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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Ορεστιάδα   31 Οκτωβρίου  2016 

ΝΟΜΟΣ      ΕΒΡΟΥ                                                 Αριθ. Πρωτ: 31093   

Δ Η Μ Ο Σ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ             

   

 

 

                                                                    ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 36/2016 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:30.000,00 ΕΥΡΩ 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 4Χ4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 2016 
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 

διακηρύττει την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 4Χ4 » 

ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα 

με τους παρακάτω όρους και το τεύχος της υπ’ αρίθμ.  36/2016 μελέτης.  

 

ΑΡΘΡΟ  1ο 

Ισχύουσες διατάξεις 
 

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού, η ανάθεση και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις 

παρακάτω διατάξεις: 

 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010 ) « Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης ». 

2. Τον Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ».  

3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
 

7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 ) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ».  

8. Την υπ’ αριθ. 133/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης ανάληψης 

υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης.  
 

9. Την υπ’ αριθμ. 181/2016 της Οικονομικής Επιτροπής περί « έγκρισης διενέργειας της 

προμήθειας, του τρόπου εκτέλεσης , της μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης του 

συνοπτικού διαγωνισμού »  
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ΑΡΘΡΟ  2ο 

Όνομα – Διεύθυνση της Υπηρεσίας που συνάπτει τη Σύμβαση 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 
Η Υπηρεσία που θα συνάψει τη σύμβαση για την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας είναι ο 

Δήμος Ορεστιάδας που έχει την έδρα της στην Ορεστιάδα – Βασ. Κων/νου 11. 

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει στην πόλη της Ορεστιάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα  οδός Βασ. Κων/νου 11 στις 15/11/2016 

ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:30-12:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών στην αρμόδια 

επιτροπή). 

 
ΑΡΘΡΟ  3ο 

Σύστημα Διαγωνισμού – Προϋπολογισμός  
 

Η προμήθεια του ενός (1) καινούργιου ημιφορτηγού 4Χ4    θα διεξαχθεί με συνοπτικό 

διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.      

Ο προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης   ανέρχεται στο ποσό των  30.000,00€  

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% εκ των οποίων το ποσό των 5.806,45€ με Φ.Π.Α.  

Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό.   

 Η προμήθεια χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πιστώσεις της Πολιτικής Προστασίας- 

Πυροπροστασίας  του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7132.01 του προϋπολογισμού            

Οικ. Έτους 2016. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο :  

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών της διακήρυξης 

 

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να 

λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα 

του Δήμου Ορεστιάδας, στον δικτυακό τόπο: http://www.orestiada.gr. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών ( αρμόδιος υπάλληλος 

Χρήστου Ιωάννης ), ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή, και ώρες 08.00 – 15.00,  Διεύθυνση 

Βασιλέως Κωνσταντίνου 9-11,  Τ.Κ. 68200 Ορεστιάδα.  

Τηλέφωνα: 2552350364, 2552350368, 2552350350  FAX: 2552350399 ,                    

e-mail:i.christou@orestiada.gr 
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ΑΡΘΡΟ  5ο 

Συμμετοχή στο διαγωνισμό 
 

1) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

 α) Ημεδαπά και Αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα.  

 β) Ημεδαπά και Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα  

 γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

 δ) Συνεταιρισμοί 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την 

προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά: 

 
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση 

των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους: 

i. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  

ii. Δωροδοκία,  

iii. Απάτη,  

iv. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,  

v. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας,  

vi. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 

vii. Για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται 

στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

- τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

- τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.). 
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β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα 

δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 

του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα 

δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα 

δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

 

 ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα 

δηλώνει ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

 

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών 

προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και 

κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

  ζ) 1. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται:  

α) ισχύον καταστατικό αυτής,  

β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και  
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γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το 

Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της 

Ε.Π.Ε. 

iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει 

επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική 

κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους 

το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από 

το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα 

συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) 

μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει 

πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό 

ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά 

έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να 

αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα 

υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα 

αντιστοιχίζει. 

 

2. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν 

όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν 

υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως 

στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική 

μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται 

χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη 

αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας 

ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να 

εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό 

της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών 

όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δήμο Ορεστιάδας, η οποία και θα αποφασίσει 
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σχετικά. Εάν ο Δήμος Ορεστιάδας αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να 

εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με 

προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O 

αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου Ορεστιάδας 

 

Διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα εξής για τις υπεύθυνες δηλώσεις: 

i. Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις 

ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την 

εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

ii. Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα 

υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της 

εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα 

εταιρείας και υπογραφή). 

iii. Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος 

(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, 

αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κλπ.), ώστε να 

είναι ορθές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, 

προσφορά, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης. 

2.Οι προσφορές υποβάλλονται στο Δήμο Ορεστιάδας με οποιοδήποτε με οποιοδήποτε τρόπο πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα 

έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση.  

3. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα 

λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει 

εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο 

του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την 

κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής. 
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4.Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 

αξιολογηθούν αντιστοίχως. Στην κλειστή διαδικασία, προσφορά που υποβάλλεται από 

προσφέροντα που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί. 

5.Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

6.Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Περιεχόμενο προσφορών 

1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και 

να υποβάλουν εγγράφως προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από 

την παρούσα διακήρυξη.  

Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ( κύριος φάκελος ) στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς: 

α) Η λέξη Προσφορά, 

β) Προς Δήμο Ορεστιάδας, 

γ) Ο Πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης, 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. ( επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας 

(fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση ( email ). 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των 

μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

2. Μέσα στον εξωτερικό φάκελο ( κύριος φάκελο ) προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με 

την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 

 

2.1 Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος  που εξωτερικά θα αναγράφει ότι και κύριος φάκελος, 

με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα κατά 
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περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για 

την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα: 

 

Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης ( δικαιολογητικά 

συμμετοχής). 

 

2.2 Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος  που εξωτερικά θα αναγράφει ότι και κύριος φάκελος 

με την ένδειξη « Τεχνική Προσφορά » και θα περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 
2.2.1. Τα Τεχνικά φυλλάδια και το Ειδικό Έντυπο θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την 36/2016 

μελέτη του Δήμου Ορεστιάδας, στα οποία θα δίδονται πληροφορίες σχετικά με τον κατασκευαστή 

του οχήματος, το αμάξωμα , τον κινητήρα, το σύστημα πέδησης, το σύστημα ανάρτησης, το 

κιβώτιο ταχυτήτων και άλλα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτά αναλύονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της 36/2016 μελέτης του Δήμου Ορεστιάδας. 

 

2.2.2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει: 

 

Ότι το αυτοκίνητο που προσφέρει είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής, καινούργιο και 

αμεταχείριστο δεν προέρχεται από διασκευή, δεν έχει επέλθει καμιά μεταβολή στα τεχνικά 

στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής, και ότι πληροί όλες τις απαιτούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές σύμφωνα με την 36/2016 μελέτη του Δήμου Ορεστιάδας.             

 
2.2.3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει : 
 
α) Ότι  δεσμεύεται να εκτελεί τις απαιτούμενες εργασίες προγραμματισμένης και 

απρογραμμάτιστης συντήρησης για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια από τη παράδοσή του οχήματος, 

στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων του. 

 

β) Ότι  εγγυάται (ο προμηθευτής και όχι οι κατασκευαστές των επί μέρους συγκροτημάτων),  την 

ομαλή – ανεμπόδιστη λειτουργία του οχήματος συμπεριλαμβανομένου και του κινητήρα του, για 

τρία (3) χρόνια τουλάχιστον, σε κανονικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης και να συνοδεύεται 

από πλήρες πακέτο δωρεάν οδικής βοήθειας για τρία (3) χρόνια.  

 

γ)  Ότι  εγγυάται για το χρώμα και για αντισκωριακή προστασία για πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον. 
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δ) Ότι θα διαθέτει, δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων γενικών επισκευών το οποίο θα αναφέρει 

στην προσφορά του και το οποίο θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον της υπηρεσίες της εγγύησης και της 

προγραμματισμένης συντήρησης. 

ε) Θα χορηγήσει  Βιβλιογραφία που θα περιέχει τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης –  λειτουργίας του 

οχήματος , εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών , και εγχειρίδιο ανταλλακτικών σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην υπ΄ αριθ. 36/2016 μελέτη του Δήμου Ορεστιάδας.  

 

στ) Ότι θα παρέξει εκπαίδευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθ. 36/2016 μελέτη του 

Δήμου Ορεστιάδας 

 

2.2.4. Ο Τελικός Ανάδοχος υποχρεούται στη χορήγηση των παραπάνω σειρών βιβλιογραφίας στα 

Αγγλικά και Ελληνικά με εξαίρεση το Εγχειρίδιο Ανταλλακτικών, που πρέπει να είναι 

απαραιτήτως στην Ελληνική. Η ανωτέρω Βιβλιογραφία δύναται να είναι είτε σε έντυπη είτε σε 

ηλεκτρονική μορφή σε οπτικό δίσκο (CD –DVD). 

 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται 

ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της 

προσφοράς. 

2.3 Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος  που εξωτερικά θα αναγράφει ότι και κύριος φάκελος 

με την ένδειξη « Οικονομική Προσφορά » και θα περιέχει: 

2.3.1 Την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να 

περιέχει τα απαιτούμενα από την διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς με ποινή 

αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση .  

Συντάσσεται ολογράφως  και αριθμητικώς  υποχρεωτικά στο ειδικό Έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς το οποίο υπάρχει συνημμένα στην παρούσα διακήρυξη.   

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται 

χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

 

3. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

4.  Προσφορά που υποβάλλεται ανοικτή, δεν γίνεται αποδεκτή. Ακόμη δεν πρέπει να έχει ξύσματα, 

σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  
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5. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή ασάφειες κατά την κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  9ο 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

 

1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρούσας διακήρυξης, για τη συμμετοχή στον 

συνοπτικό διαγωνισμό, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα.  

2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984. (Α' 188). 

3. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία 

των προσφερόμενων), μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα, αλλά να 

συνοδεύεται οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ως επίσημες 

μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς 

τούτο πρόσωπα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  10ο 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

 

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια  

και αριθμούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με τη 

σειρά που επιδόθηκαν , παρουσία των συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 

στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
 
2. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και 

των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 

επιτροπής. 

3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από 

την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 

προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
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οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής  

Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει 

πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή 

ή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται οι 

σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική 

ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

4. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, 

επικυρώνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου, η οποία κοινοποιείται στους 

συμμετέχοντες. 

 5. Κατά της ανωτέρω απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Δήμου χωρεί ένσταση, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016. 

6. Προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές και δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται σφραγισμένες στον προσφέροντα.  

7.Στην ανωτέρω διαδικασία της αποσφράγισης, αντί της μονογραφής που θέτει η επιτροπή 

αξιολόγησης επί των προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το 

οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης. 

 

ΑΡΘΡΟ  11ο 

Χρόνος Ισχύς των προσφορών 

 
 
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 

αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων 

(4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει 

πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο τέσσερις (4) μήνες, χωρίς οι 

διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού 

ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν 

συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση 

ισχύος της προσφοράς. 
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 ΑΡΘΡΟ  12ο 

Εναλλακτικές προσφορές 

 Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, της προκηρυχθείσας 

προμήθειας. 

 
ΑΡΘΡΟ  13ο 

Προσφερόμενη τιμή 

1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ και θα 

αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθμητικά και ολογράφως. 

2.Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη 

επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της προμήθειας στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά 

που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ  14ο 

Εχεμύθεια - πρόσβαση στα έγγραφα 

 

1. Ο Δήμος Ορεστιάδας δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονομικών φορέων, τις οποίες έχουν 

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών 

απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 

2. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας. 

3. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015. Ειδικότερα, κατά τις 

διατάξεις του διατάγματος αυτού, κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή 

αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα 
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συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, 

εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. 

5. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει 

γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που κατέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή 

του, η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. Το δικαίωμα δεν υφίσταται στις 

περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται 

απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.  

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα ασκείται:  

α) με μελέτη του εγγράφου στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ορεστιάδας ή  

β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η 

σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα. 

Η άσκηση του δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής 

ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

6. Εντός είκοσι (20) ημερών, η υπηρεσία υποχρεούται να χορηγήσει στον αιτούντα τα ζητούμενα 

έγγραφα ή αιτιολογημένα να απορρίψει τη σχετική αίτησή του. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  15ο 

Ενστάσεις 
 

1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή 

της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Ορεστιάδας, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από 

την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της 

διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση 

εξετάζεται από αρμόδιο όργανο του Δήμου Ορεστιάδας, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας.  

β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 

της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται 

ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από αρμόδιο όργανο του Δήμου, μετά από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά 

την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

2. Ο Δήμος Ορεστιάδας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των 

αποφάσεων του αρμόδιου οργάνου που έλαβε για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την 

αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο επί αποδείξει.  

3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
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εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την οικονομική 

Επιτροπή. 

4. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού , από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του 

οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στο αρμόδιο 

όργανο του Δήμου Ορεστιάδας. 

5. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη υποβληθείσες. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  16ο 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης- Σύναψη σύμβασης 
 
1. Ο Δήμος Ορεστιάδας υποχρεούται να κοινοποιήσει αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε 

κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

2. Ο Δήμος Ορεστιάδας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης. 

3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο Δήμος δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

4. 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. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 
ΑΡΘΡΟ  17ο 

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
 
1.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Δήμος Ορεστιάδας ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκ δίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του   

Ν. 4250/2014 (Α' 74)  των παρακάτω δικαιολογητικών καθώς και όλων αυτών που αναφέρονται  

στο άρθρο 6 της παρούσας , ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού και τα οποία είναι τα ακόλουθα: 
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 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη 

τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 

ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) 

τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους 

οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των 

πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι 

ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική 

ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού μητρώου με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος 

των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 

 

2. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός 

του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα 

οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία 
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διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει 

σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε 

ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό 

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 

προσωπικό. 

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 

προσωπικό.  

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα 

πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και 

Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη 

περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 

3. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα 

στην Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

4. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Ο Δήμος μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 

και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

5. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 

δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αρμόδιο 
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όργανο του Δήμου για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 

εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα 

του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την κατακυρωτική κατακύρωσης. 

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

8. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το αρμόδιο όργανο του Δήμου και η 

σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο 

νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την 

πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο 

μειοδότης 

 
ΑΡΘΡΟ  18ο 

Υπογραφή της σύμβασης 

 
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 

Ορεστιάδας η σχετική σύμβαση, που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  
 

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης , των τευχών που την 

συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο Ορεστιάδας καθώς 

και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.  

Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο ή το νομίμως εξουσιοδοτηθέν από αυτόν πρόσωπο.  

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει  

τουλάχιστον τα εξής:  
 
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  
 
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  

δ. Την τιμή. 
 
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές                             

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
 
θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρμογή. 
 
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.  
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ια. Την τρόπο παραλαβής. 
 

3.  Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεση της. Η 

σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' 

αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.  
 

4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  
 
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
 
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  

 
 

 
ΑΡΘΡΟ  19ο 

Κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου 

 
1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου, 

ύστερα  από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης:  

α) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 

ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του εάν υπάρχει και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται, με την αιτιολογία ότι η επιλεγείσα προσφορά κρίνεται ως μη συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη. 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε 

τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016,  

2.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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3.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της 

αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, η παρακάτω κύρωση: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης  καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος Ν.4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  20ο 

Εγγύησεις  
1. Εγγύηση συμμετοχής 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η 

εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ζητείται από τον προμηθευτή στον οποίο 

έγινε η κατακύρωση. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το 

Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και επιστρέφεται στο σύνολό της 

μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Δήμου έναντι του αναδόχου. 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 

- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 

ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 

υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Η εγγύηση  καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
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α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται , 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση, 

ζ) τους όρους ότι: 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 

τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 

αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής, με τις εξής διαφοροποιήσεις: 

1. Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

2. Θα αναφέρουν τις προς παροχή προμήθειες. 

3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης της προμήθειας, κατά τον χρόνο που με 

βάση τη σύμβαση ο Δήμος Ορεστιάδας υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες. 

Ο Δήμος Ορεστιάδας επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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           ΑΡΘΡΟ  21ο 
 Χρόνος και τόπος παράδοσης 

 
1. Ο χρόνος παράδοσης  ορίζεται σε δύο ( 2 )  μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 

σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου μετά από γνωμοδότηση 

αρμοδίας επιτροπής ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

β) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης. 

2.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

3.Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του 

σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 

4.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 

άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση 

παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 22 της παρούσας διακήρυξης. 

5.Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 

εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιείσαι  το Δήμο Ορεστιάδας και την επιτροπή παραλαβής, 

για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το  αυτοκίνητο ημιφορτηγό 4Χ4, τουλάχιστον 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

7.Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται 

να υποβάλει στο Δήμο αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

8. Ο Τόπος παράδοσης θα είναι στις εγκαταστάσεις οχημάτων του Δήμου Ορεστιάδας. 
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ΑΡΘΡΟ  22ο 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παραδοση της προμήθειας 

 
1.Αν το ημιφορτηγό 4Χ4 παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας 

διακήρυξης, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας του αυτοκινήτου που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

2.Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας του εκπρόθεσμα παραδοθέντος 

αυτοκινήτου, χωρίς Φ.Π.Α. 

3.Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης  παράδοσης ή 

αντικατάστασης του ημιφορτηγό 4Χ4, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε 

πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 

προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης. 

4.Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, 

σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

5.Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη 

της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ  23ο 
                                                         Παραλαβή υλικών 

 
1.Η παραλαβή του ημιφορτηγού 4Χ4 θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής του Δήμου Ορεστιάδας. 

2.Κατά τη διαδικασία παραλαβής του διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με μακροσκοπική 

εξέταση. 

3.Η ανωτέρω επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη 

διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου.  

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 
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β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

4.Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το ημιφορτηγό 4Χ4   με παρατηρήσεις, αναφέρει στο 

σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και 

διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το αυτοκίνητο είναι κατάλληλο ή όχι για 

τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα 

που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του σχετικής επιτροπής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του  

ημιφορτηγού 4Χ4, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον 

κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του Δήμου που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι 

παρεκκλίσεις του ημιφορτηγού 4Χ4    επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του  αρμοδίου οργάνου του Δήμου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιας επιτροπής, μπορεί να απορριφθεί. 

Εάν το ημιφορτηγό 4Χ4  απορριφθεί από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που 

διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή 

δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. 

5.Τα πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που θα συνταχτεί από την επιτροπή παραλαβής, , 

εγκρίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου και κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον 

προμηθευτή. 

6.Το υπό προμήθεια  ημιφορτηγό 4Χ4   μπορεί να τεθεί σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο 

μετά την οριστική παραλαβή του από τον Δήμο Ορεστιάδας. 

 

ΑΡΘΡΟ  24ο 
                                                        Χρόνος παραλαβής 
  
 

1. Η παραλαβή του καινούργιου ημιφορτηγού 4Χ4  και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής του ημιφορτηγού 4Χ4 θα γίνει  μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο που ορίζεται στο 

άρθρο 21  της παρούσας διακήρυξης. 

2.Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 

την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 

τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
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υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 

βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 

3.Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα 

μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από 

την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 
ΆΡΘΡΟ 25ο 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 

1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 

με απόφαση του  αρμοδίου οργάνου του Δήμου ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής 

παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 

όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο 

δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

2.Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής 

υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι 

(20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή 

μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου 

με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της 
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συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο 

προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην 

καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

3.Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που 

απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει 

χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 
 

           ΑΡΘΡΟ  26ο 

Τρόπος Πληρωμής- Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 

 

1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100%  της αξίας της προμήθειας, που θα παραλειφθεί 

με βάση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, και με την προσκόμιση των νομίμων 

δικαιολογητικών μέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων 

πληρωμής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του 

Ν.4412/2016. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη « Εξοφλήθηκε ». 

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

 

2. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις που αποδίδονται από την αναθέτουσα αρχή στο 

Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.   
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ΑΡΘΡΟ 27ο 

 
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης  

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες στο δημοτικό κατάστημα Ορεστιάδας και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Ορεστιάδας: www.orestiada.gr. 

2. Η περίληψη της παρούσης θα αποσταλεί για δημοσίευση σε μία ημερήσια εφημερίδα του 

Νομού και τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα 

«διαύγεια», θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 

του δημαρχιακού καταστήματος. 

 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 181/2016 (ΑΔΑ:7ΚΚΟΩΞΒ-8ΟΑ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ  28ο 

Γενικά 

 

Κάθε τι που δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη συμπληρώνεται από τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016 , του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006. 

 

 
                                                  Ορεστιάδα  31/10/2016 
 
 
 

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας 
 
 
 
 

Μαυρίδης Βασίλειος 
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       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ    

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ    
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 4Χ4  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 €    

Αριθμός Μελέτης  36 / 2016  
 

Προμήθεια: « Ενός (1) καινούργιου ημιφορτηγού 4Χ4 »  

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

 Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. 

………..……….………………., έδρα ……………...., οδός …………………., αριθμός ……, 

τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: …………………………….. 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

34131000-4 Καινούργιο Ημιφορτηγό  4Χ4 30.000,00 
  

    
    
    
    

 

 

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                                                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                         Αριθ. Μελέτης:   36/2016 
           
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 4Χ4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 Τεχνική Έκθεση 
 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 Τεχνικές Προδιαγραφές 
 Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                                                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
 
                       ΕΡΓΟ: Προμήθεια ενός (1) καινούργιου  
                                                                                                     ημιφορτηγού 4Χ4 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός (1) καινούργιου ημιφορτηγού 4Χ4 

αυτοκινήτου, διπλοκάμπινο, κοινό μη ανατρεπόμενο, πετρελαιοκίνητο, αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας, ωφέλιμου φορτίου 1000 kg και άνω για την κάλυψη των δράσεων της Πολιτικής 

Προστασίας – Πυροπροστασίας του Δήμου Ορεστιάδας. 

Το ύψος της δαπάνης της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 30.000,00€ με ΦΠΑ,              

η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 30.7132.01 Πολιτική Προστασία - Πυροπροστασία 

των εξόδων προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου. 

Η προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 

του Ν. 4412/2016. 

 
 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ    16 -08-2016 
 

         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ                 
                                                                                            ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
                                                                                             ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
 
ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ                                           ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕ                                      ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                                                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
 
                       ΕΡΓΟ: Προμήθεια ενός (1) καινούργιου  
                                                                                                     ημιφορτηγού 4Χ4 
 
 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

Προμήθεια ενός 
(1) καινούργιου 
ημιφορτηγού 4Χ4 

Τεμάχιο 1 24.193,55 5.806,45 30.000,00€ 

 
 
 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ    16 -08-2016 
 

         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ                 
                                                                                            ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
                                                                                             ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
 
ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ                                           ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕ                                      ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                                                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
                       ΕΡΓΟ: Προμήθεια ενός (1) καινούργιου  
                                                                                                     ημιφορτηγού 4Χ4 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
  

Το υπό προμήθεια ημιφορτηγό  4Χ4 όχημα θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, τυποποιημένο 

προϊόν, εμπορικού τύπου, σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης και αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας. Όχημα με ίδια μηχανικά μέρη (αμάξωμα, πλαίσιο, κινητήρας, συστήματα 

μετάδοσης, διεύθυνσης και πέδησης), με το περιγραφόμενο όχημα διπλής καμπίνας, θα πρέπει 

να έχει εισαχθεί και να κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά. 

Το όχημα διπλής καμπίνας θα είναι κατασκευασμένο με επιμέλεια και σύμφωνα με τους 

κανονισμούς που ισχύουν στην ΕΕ και διεθνώς, από αναγνωρισμένο οίκο του εσωτερικού ή 

εξωτερικού, αποδεδειγμένα εξειδικευμένο σ’ αυτή την κατηγορία των οχημάτων. 

Το υπό προμήθεια όχημα, θα είναι τύπου ημιφορτηγού, με ανοιχτή πλατφόρμα και θα έχει 

καμπίνα τεσσάρων (4) ή πέντε (5) θέσεων με τέσσερις (4) πόρτες που ανοίγουν προς την ίδια 

κατεύθυνση (προς τα εμπρός). 

Όλα τα μέρη του οχήματος πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και ικανά να μεταφέρουν το 

φορτίο τους με ασφάλεια και τη μέγιστη ευελιξία και ευστάθεια, κάτω από δυσχερείς 

εδαφολογικές και καιρικές συνθήκες. Το κέντρο βάρους του οχήματος, θα βρίσκεται στο 

χαμηλότερο δυνατό σημείο κάτω από όλες τις συνθήκες φορτίου. 

Η εν γένει κατασκευή του οχήματος, καθώς και η κατασκευή του προσφερόμενου εξοπλισμού 

(θάλαμος επιβατών, κλιματισμός, κ.α.) θα γίνει από εργοστάσια με πολυετή πείρα σε εν λόγω 

κατασκευές που αποδεδειγμένα παρέχουν τη δυνατότητα παροχής άμεσης τεχνικής υποστήριξης 

στην Ελλάδα. 

ΤΕΧΝΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΜΑΞΩΜΑ 

 

1. Το πλαίσιο θα είναι ειδικά κατασκευασμένο για την προοριζόμενη χρήση του (για 

λειτουργία σε οδοστρώματα κάθε είδους, με το προβλεπόμενο φορτίο). Θα είναι 

κατασκευασμένο έτσι ώστε να δέχεται τις προβλεπόμενες καταπονήσεις με ικανοποιητικό 
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περιθώριο ασφάλειας και θα έχει πλήρη αντισκωριακή προστασία. Θα είναι εργονομικά 

σχεδιασμένο και αρκετά ευέλικτο, για την εκτέλεση του σκοπού που προορίζεται.  

2. Το αμάξωμα θα είναι ενισχυμένης κατασκευής, και θα διαθέτει καλή μόνωση έναντι του 

θορύβου και της θερμότητας και πλήρη στεγανότητα. 

3. Θα έχει τοποθετημένο κάλυμμα καρότσας για προστασία και αδιαβροχοποίηση του χώρου 

φόρτωσης.  

4. Θα έχει τοποθετημένους λασπωτήρες εμπρός και πίσω.  

 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

 

Ο κινητήρας θα είναι turbo diesel 2400-2500cm3, θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, 

τετρακύλινδρος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, Θα διαθέτει σύγχρονο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμων 

με άμεσο ψεκασμό. 

Η απαιτούμενη ισχύς θα είναι επί ποινή αποκλεισμού από 170 HP και πάνω. 

Θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα όργανα και ενδείξεις για τον έλεγχο της λειτουργίας και 

συντηρήσεως του κινητήρα. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

 

Το υγρού τύπου σύστημα ψύξης του κινητήρα θα έχει ανεμιστήρα εκκινούμενο μέσω 

θερμοστάτη, θα διαθέτει σύστημα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας ψυκτικού υγρού και πρόσθετο 

δοχείο αναπλήρωσης. Το σύστημα ψύξεως πρέπει να εξασφαλίζει συνεχή λειτουργία του κινητήρα 

χωρίς υπερθέρμανση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον έως 48°C. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

 

1. Να συμφωνεί με τα προβλεπόμενα από τον ΚΟΚ και την ΕΕ ως  τον θόρυβο, τον 

περιορισμό των εκπεμπόμενων καυσαερίων και τη μόλυνση του περιβάλλοντος. 

Απαιτείται η   κάλυψη τουλάχιστον τις νομοθεσίας Euro 5 ή μεταγενέστερο. 

2.  Το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων θα είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας 

και ανθεκτικά στην οξείδωση. Θα περιλαμβάνει σιγαστήρα για τη μείωση του θορύβου 

του κινητήρα και θα προστατεύεται από βλάβες που μπορεί να προκύψουν, όταν το όχημα 

κινείται σε ανώμαλο έδαφος.  

3. Επίσης ο σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων πρέπει να είναι σε τέτοια θέση ώστε να            

αποφεύγεται η τυχαία είσοδος καυσαερίων στο θάλαμο οδήγησης, σε συνθήκες οδήγησης, 

εργασίας και στάθμευσης. 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

 Η μετάδοση κίνησης γίνεται στους οπίσθιους άξονες (4Χ4). Επίσης θα υπάρχει διαφορική 

κράτηση στους οπίσθιους άξονες και σύστημα τετρακίνησης με κεντρικό διαφορικό. 

 

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

 

 Επειδή το όχημα θα κινείται σε δρόμους αντίξοων συνθηκών, θα έχει ένα κιβώτιο με το 

πλέον εξελιγμένο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων εμπροσθοπορίας καθώς και μια οπισθοπορίας. 

 

 

ΆΞΟΝΕΣ 

Όλοι οι άξονες θα είναι κινητήριοι και επιπρόσθετα ο εμπρόσθιος θα είναι και διευθυντήριος. 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ 

 

1. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα περιλαμβάνει διαφορικά με μηχανισμούς εμπλοκής,  

ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μετάδοσης κίνησης στον οπίσθιο άξονα ή και στους δύο   

άξονες (εμπρός – πίσω) κατ’ επιλογή.  

2. Τα διαφορικά θα είναι κατάλληλα για τον υποβιβασμό των στροφών που φτάνουν στους 

τροχούς, τη διαφοροποίηση του αριθμού στροφών των τροχών του ίδιου άξονα και για την 

αλλαγή διεύθυνσης.  

3. Σε  περιπτώσεις κίνησης σε δυο ή τέσσερις τροχούς, θα υπάρχει σύστημα περιορισμού     

ολίσθησης (μηχανικό, ή ηλεκτρονικό, ή άλλο) καθώς επίσης και σύστημα ελέγχου         

πρόσφυσης και ευστάθειας, το οποίο θα δίνει στο όχημα την δυνατότητα να μπορεί να 

κινηθεί σε εξαιρετικά ολισθηρά οδοστρώματα. 

4. Κλείδωμα οπίσθιου διαφορικού που εξασφαλίζει ιδανική πρόσφυση σε επιφάνειες όπως 

χιόνι, πάγο, λάσπη, άμμο. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

1. Το όχημα θα έχει σύστημα διεύθυνσης κατάλληλο για την ασφαλή διεύθυνση του στα   

προαναφερθέντα οδικά δίκτυα με τον μικρότερο δυνατό κύκλο στροφής.  

2. Το σύστημα θα είναι υδραυλικής ή ηλεκτρικής ή ηλεκτρουδραυλικής υποβοήθησης. 

3. Θα διαθέτει αυτόματο σύστημα πλοήγησης (cruise control) και 

4. Ασύρματο σύστημα τηλεφώνου (Bluetooth hands-free). 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 

Το σύστημα πέδησης θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή πέδηση του οχήματος, θα 

συμφωνεί με τις οδηγίες της ΕΕ και θα είναι ως κατωτέρω: 

1. Υδραυλικό σύστημα διπλού κυκλώματος για τον εμπρόσθιο και οπίσθιο άξονα με 

αυτόματη  κατανομή φορτίου πεδήσεως εξαρτώμενη από τη φόρτιση και υλικά τριβής 

χωρίς αμίαντο. 

2. Δισκόφρενα εμπρός υποχρεωτικά και επιθυμητά πίσω, με υποβοήθηση σέρβο, με 

επενέργεια σε όλους τους τροχούς. Επιθυμητό να έχουν αισθητήρα για ένδειξη φθοράς. 

Γίνονται αποδεκτά και ταμπούρα με υποβοήθηση σέρβο στους πίσω τροχούς.  

3. Θα διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ΑBS) το οποίο θα ελέγχει διαρκώς την 

μη εμπλοκή των τροχών σε όλο το φάσμα λειτουργίας – ταχυτήτων του οχήματος, ενώ 

επιθυμητό είναι να διαθέτει και σύστημα ηλεκτρονικής κατανομής δύναμης πέδησης ( EBD 

ή αντίστοιχο).  

4. Μηχανικό σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο), με επενέργεια στους οπίσθιους 

τροχούς.  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 

1. Το σύστημα ανάρτησης θα εξασφαλίζει την ασφαλή κίνηση του οχήματος, λαμβάνοντας 

υπ’ όψη τις απαιτήσεις σε δυσμενείς καταστάσεις κίνησής του με πλήρες φορτίο.  

2. Το εμπρόσθιο σύστημα ανάρτησης θα έχει ανεξάρτητη ανάρτηση ανά τροχό (π.χ. διπλά 

ψαλίδια και ελικοειδή ελατήρια).   

3. Το οπίσθιο σύστημα ανάρτησης ενδεικτικά θα έχει παραβολικά φύλλα σούστας διπλής 

κάμψεως (προοδευτικής δράσης), επιπλέον τερματικό ελαστικό και ράβδο 

σταθεροποίησης, χωρίς να αποκλείονται άλλες διαμορφώσεις.  

4. Αποσβεστήρες  υδραυλικούς τηλεσκοπικού τύπου, διπλής ενέργειας σε όλους τους 

τροχούς.  

ΤΡΟΧΟΙ– ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

1. Οι τροχοί (σώτρα) να είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνιο, ισχυρής κατασκευής.  

2. Το όχημα θα φέρει μονούς τροχούς και στους δύο άξονες, καθώς και έναν πλήρη (1)        

εφεδρικό τροχό, τοποθετημένο σε σταθερή κατάλληλη θέση με ελαστικό, ίδιων 

διαστάσεων, με τα υπόλοιπα.  

3. Τα ελαστικά θα είναι ειδικά σχεδιασμένα για καταστάσεις χρήσης του οχήματος, όλα των 

ίδιων διαστάσεων.  

4. Τα ελαστικά (επίσωτρα) θα είναι χωρίς αεροθάλαμο (Tubeless), ακτινικού τύπου Radial, 

κατάλληλα για τα δεδομένα κίνησης του οχήματος (βάρος, ταχύτητα, κα).  
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5. Τα ελαστικά, θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 

ΘΑΛΑΜΟΣ  ΟΔΗΓΗΣΗΣ – ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

1. Ο θάλαμος οδήγησης θα είναι κλειστού τύπου,  μεταλλικός,  βραχείας κατασκευής, 

προδιαγραφών ασφαλείας έναντι συγκρούσεων σύμφωνα με τη Νομοθεσία της ΕΕ με 

αερόσακους οδηγού, συνοδηγού, πλευρικούς και αερόσακο γονάτων οδηγού. 

2. Θα εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη ηχητική και θερμική μόνωση εντός του θαλάμου.  

3. Ο θάλαμος θα φέρει τέσσερις (4) πόρτες στις πλευρές της καμπίνας με τα ανάλογα ελαστικά 

παρεμβύσματα που θα εξασφαλίζουν καλή στεγανότητα και κεντρικό κλείδωμα.  

4. Το δάπεδο θα είναι υπενδεδυμένο με μονωτικό ελαστικό υλικό και με ανάλογα κινητά    

πλαστικά ή ελαστικά ταπέτα.  

5. Όλα τα καθίσματα θα είναι ανατομικού σχεδιασμού. Το κάθισμα του οδηγού θα πρέπει να 

είναι ρυθμιζόμενο (εμπρός – πίσω, ανάκληση πλάτης, επιθυμητό καθ‘ ύψος) ώστε να 

εξασφαλίζεται άνετη οδήγηση. Η επικάλυψη των καθισμάτων να γίνει με ταπετσαρία 

επιλογής από την τεχνική υπηρεσία σε ύφασμα, δέρμα, ή απομίμηση δέρματος (συνθετικού) 

ή πλαστικού τύπου. Όλα τα καθίσματα θα έχουν ζώνες ασφαλείας επιθυμητά τριών 

σημείων. 

6. Ο ελεύθερος χώρος και η διάταξη των καθισμάτων θα είναι τέτοια ώστε να παρέχεται      

άνεση και ευχέρεια κατά την κίνηση του οχήματος στον οδηγό και τους συνεπιβάτες.  

7. Θα εξασφαλίζει καλή ορατότητα προς κάθε κατεύθυνση.  

8. Το αλεξήνεμο και τα πλευρικά παράθυρα θα έχουν κρύσταλλα ασφαλείας (triplex). Το      

αλεξήνεμο ειδικότερα θα διαθέτει σύστημα παροχής νερού, με ηλεκτρική αντλία,            

ακροφύσια και τους αντίστοιχους υαλοκαθαριστήρες.  

9. Τα πλευρικά παράθυρα θα είναι ηλεκτρικά εμπρός και πίσω.  

10. Ο θάλαμος θα είναι εφοδιασμένος με:  

10.1 Εσωτερικό καθρέπτη, καθώς και εξωτερικούς, δεξιά και αριστερά της καμπίνας, 

αναδιπλούμενους. Οι εξωτερικοί καθρέπτες θα ρυθμίζονται ηλεκτρικά και θα έχουν σύστημα 

αποθάμβωσης (θερμαινόμενοι).  

10.2 Σκιάδια ανεμοθώρακα.  

10.3 Θα υπάρχει ψηφιακό στερεοφωνικό συγκρότημα «ράδιο-CD/MP3», 

ικανοποιητικής ισχύος και ακουστικής ικανότητας που θα περιλαμβάνει τέσσερα (4) ηχεία 

τουλάχιστον. 

11. Επίσης θα διαθέτει:  

11.1 Σύστημα θέρμανσης.  

11.2 Σύστημα αερισμού, 3 ταχυτήτων και άνω, μέσω φίλτρου, χειριζόμενο από τον  

οδηγό.  

11.3 Θα υπάρχει σύστημα αυτόματου κλιματισμού στο εσωτερικό του αυτοκινήτου,  

τοποθετημένο και πιστοποιημένο-εγκεκριμένο ως εξοπλισμός του οχήματος από τον  
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κατασκευαστή του οχήματος.  

11.4 Κόρνα προβλεπόμενης ισχύος και θορύβου.  

12. Θα υπάρχουν πίνακες οργάνων με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης 

καλής λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του, κατάλληλου φωτισμού, με 

εργονομική διευθέτηση στο θάλαμο οδήγησης.  

13. Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό και δυνατότητα κλειδώματος θυρών από το 

εσωτερικό.  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Το ηλεκτρικό σύστημα θα αποτελείται από εναλλάκτη 12 V, περίπου 60 Α και μπαταρία 12 

V. Οι καλωδιώσεις του ηλεκτρικού συστήματος θα είναι άριστα μονωμένες και θα φέρουν την 

ανάλογη σήμανση. 

Το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος θα διαθέτει: 

1. Ηλεκτρικό εξωτερικό φωτισμό που προβλέπεται από τον ΚΟΚ και περιλαμβάνει 

τουλάχιστον:  

1.1 Φώτα ημέρας  

1.2 Δυο (2) προβολείς με ρυθμιζόμενο ύψος δέσμης.  

1.3 Δυο (2 )προβολείς ομίχλης εμπρός  

1.4 Ένα (1) φως οπισθοπορείας και ένα (1) φως ομίχλης πίσω τουλάχιστον.  

1.5 Φώτα Stop, ένδειξης κατεύθυνσης (φλας).  

2. Στην καμπίνα των επιβατών θα υπάρχουν ένα (1) ή δύο (2) φωτιστικά σώματα στην οροφή 

ή στις πλευρές του αμαξώματος, που θα εξασφαλίζουν ικανοποιητικό φωτισμό. Επίσης θα 

διαθέτει φωτιζόμενα επαρκώς όργανα ελέγχου.  

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΟΣ 

1. Ημιφορτηγό του οποίου οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι οι μικρότερες δυνατές σε σχέση με 

ικανότητα φόρτωσης του πλαισίου. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος του οχήματος 

συμπεριλαμβανόμενης ολόκληρης της υπερκατασκευής (ακρότατα σημεία) θα είναι 5,50 

μέτρα. Μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος 2 μέτρα.  

2. Το μέγιστο μικτό βάρος, η ικανότητα φόρτωσης του πλαισίου, το απόβαρο, η κατανομή του 

βάρους στους άξονες κλπ. πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στην προσφορά και να 

αποδεικνύονται από τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. Ελάχιστο επιτρεπόμενο μικτό 

βάρος πρέπει να είναι 2.400Kgr  έως 3.000Kgr. Ωφέλιμο φορτίο άνω των 1.000 Kgr. 
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ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Όλα τα τμήματα του οχήματος, θα έχουν πλήρη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική 

προστασία με υλικά και πάχη βαφής που θα είναι σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές βαφής και 

τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Το χρώμα του οχήματος (εκτός 

από τα τμήματα τα οποία καλύπτονται από λαμαρίνα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου 

μετάλλου) θα είναι ασημί μεταλλικό ή άλλης επιλογής της Υπηρεσίας, που θα καθοριστεί κατά 

την υπογραφή της σύμβασης (σύμφωνα με το διαθέσιμο χρωματολόγιο της κατασκευάστριας 

εταιρείας). Ανεξάρτητα από την απόχρωση, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη περιμετρικής κίτρινης 

λωρίδας πλάτους 10 εκ. και η αναγραφή με κεφαλαία γράμματα και στις δύο (2) πλευρές του 

οχήματος, του ονόματος του Δήμου, (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ), με 

υποχρέωση και έξοδα του αναδόχου. 

Οποιαδήποτε μικρή αλλαγή στις επιγραφές μπορεί να γίνει μετά από αίτηση της αρμόδιας 

Υπηρεσίας του Δήμου και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει πριν την παραλαβή του 

οχήματος. 

 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

 Μέγιστη ταχύτητα έως 180 χλμ. /ώρα. Ελάχιστη ακτίνα στροφής να είναι το λιγότερο 6,00 

μέτρα. 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με τα παρακάτω παρελκόμενα: 

- Ένα (1) υδραυλικό ανυψωτήρα (γρύλο) ,κατάλληλο για την αντικατάσταση 

τροχού. 

- Δυο (2) κοχλιοστρόφια (μικρό- μεγάλο). 

- Έναν (1) πυροσβεστήρα με κατάλληλο υλικό εξουδετέρωσης πυρκαγιάς, που 

προέρχεται από καύσιμα, ελαιολιπαντικά, ή ηλεκτρικό ρεύμα. Το υλικό 

πυρόσβεσης θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον (οδηγία ΕΕ). 

- Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. 

- Φαρμακείο με συλλογή Α’ Βοηθειών, για πέντε (5) άτομα σύμφωνα με τον 

ΚΟΚ Όλα τα εργαλεία πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, 

επιχρωμιωμένα ή να έχουν υποστεί αντιοξειδωτική προστασία και 

σκλήρυνση. 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Στις προσφορές θα αναφερθούν αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος, 

θα κατατεθούν τα αναγκαία σχέδια-σκαριφήματα, ενημερωτικά φυλλάδια (Prospectus) και θα 

επισημανθούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις όλων των παραγράφων της υπόψη τεχνικής 

περιγραφής που ικανοποιούνται. 
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Αντίστοιχα θα κατατεθούν και λεπτομερή σχέδια – prospectus, με αναλυτικές διαστάσεις 

(οχήματος, θαλάμου, καρότσας κλπ),αναλυτική περιγραφή (ποιοτική και ποσοτική) του είδους και 

πλήθους του εξοπλισμού και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση του 

συνόλου, ώστε να προκύπτει ότι πληρούνται και οι απαιτήσεις, στο σύνολό τους, με ποινή 

αποκλεισμού της προσφοράς για ελλιπή ή ασαφή στοιχεία. Ειδικότερα για τον κινητήρα θα 

δοθούν πλήρη οικονομοτεχνικά στοιχεία λειτουργίας, απόδοσης. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ  ΈΝΤΥΠΟ 

Κάθε προμηθευτής πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συμπληρώσει και να υποβάλει συνημμένα με την 

προσφορά του το παρακάτω ειδικό έντυπο. Στο έντυπο αυτό θα γραφούν τα παρακάτω: 

1. Εργοστάσιο κατασκευής και έτος  

2. Τύπος οχήματος και είδος κατασκευής  

3. Κυλινδρισμός κινητήρα, αριθμός και διάταξη κυλίνδρων  

4. Μέγιστη ισχύς κινητήρα σύμφωνα με την οδηγία EEC 1999/99 ή κατά ISO 1585, στις 

αντίστοιχες στροφές  

5. Μέγιστη ροπή στρέψης κινητήρα (διάγραμμα ισχύος-ροπής) στις αντίστοιχες στροφές  

6. Μέγιστος αριθμός στροφών κινητήρα  

7. Σχέση συμπίεσης  

8. Ανώτατη ταχύτητα οχήματος  

9. Στοιχεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπα, οδηγίες ΕΕ κά)  

10. Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου, κατανάλωση και χωρητικότητα αποθήκης καυσίμου  

11. Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων, διαφορικού και συστήματος ανάρτησης  

12. Διαστάσεις των ελαστικών, ο τύπος, η μάρκα, το έτος παραγωγής και το εργοστάσιο 

κατασκευής  

13. Τύπος συστήματος διεύθυνσης και πέδησης  

14. Τύπος, τάση και χωρητικότητα συσσωρευτή και ένταση εναλλακτήρα  

15. Εξωτερικές διαστάσεις οχήματος  

16. Εσωτερικές διαστάσεις οχήματος  

17. Μεταξόνιο και ελάχιστη απόσταση από το έδαφος  

18. Ίδιο βάρος οχήματος και ωφέλιμο φορτίο  

19. Τύπος καθισμάτων και επένδυσή τους  

20. Εργαλεία οχήματος.  
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Το όχημα θα πληροί τους κανόνες ασφάλειας σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες που          

ισχύουν για τα υπόψη οχήματα.  

2. Το υπό προμήθεια υλικό θα διαθέτει έγκριση τύπου για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα.  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ –  ΚΑΛΥΨΗ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ο προμηθευτής θα δεσμευθεί για τη δυνατότητα εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών 

προγραμματισμένης και απρογραμμάτιστης συντήρησης για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια από τη 

παράδοσή του οχήματος, στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων του. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο προμηθευτής (και όχι οι κατασκευαστές των επί μέρους συγκροτημάτων), στην 

προσφορά του θα εγγυηθεί την ομαλή – ανεμπόδιστη λειτουργία του οχήματος 

συμπεριλαμβανομένου και του κινητήρα του, για τρία (3) χρόνια τουλάχιστον, σε κανονικές 

συνθήκες χρήσης και συντήρησης και να συνοδεύεται από πλήρες πακέτο δωρεάν οδικής βοήθειας 

για τρία (3) χρόνια.  

Θα εγγυηθεί για το χρώμα και για αντισκωριακή προστασία για πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει, δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων γενικών επισκευών το 

οποίο θα αναφέρει στην προσφορά του και το οποίο θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον της υπηρεσίες της 

εγγύησης και της προγραμματισμένης συντήρησης. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Η Βιβλιογραφία θα περιέχει: 

1. Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης –  λειτουργίας του οχήματος.  

2. Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών  

3. Εγχειρίδιο ανταλλακτικών  

Ο Τελικός Ανάδοχος υποχρεούται στη χορήγηση των παραπάνω σειρών βιβλιογραφίας στα 

Αγγλικά και Ελληνικά με εξαίρεση το Εγχειρίδιο Ανταλλακτικών, που πρέπει να είναι 

απαραιτήτως στην Ελληνική. 

Η ανωτέρω Βιβλιογραφία δύναται να είναι είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή σε οπτικό 

δίσκο (CD –DVD). 
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ΤΕΧΝΙΚΟ  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  ΧΡΗΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Οι οδηγίες λειτουργίας θα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για 

το χειρισμό του οχήματος και του εξοπλισμού του και θα είναι στην Ελληνική κατά προτίμηση ή 

Αγγλική γλώσσα. 

Η θέση και η λειτουργία όλων των συστημάτων και οργάνων ελέγχου θα καλύπτονται με 

φωτογραφίες ως και περιγραφές που θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι: 

1. Πλήρη περιγραφή του οχήματος και εξοπλισμού.  

2. Προετοιμασία για τη λειτουργία και χρήση του οχήματος αμέσως μετά την παραλαβή.  

3. Ημερησία Επιθεώρηση, συντήρηση από τον χειριστή και έλεγχος ετοιμότητας.  

4. Περιοδική επιθεώρηση από τον χειριστή /οδηγό.  

5. Διαδικασίες Χρήσης –  Οδήγησης του οχήματος.  

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

Το όχημα θα συνοδεύεται από ένα Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών της 

προγραμματισμένης συντήρησης, διάγνωσης βλαβών και αντικατάστασης ανταλλακτικών, όλων 

των συστημάτων και συγκροτημάτων του οχήματος στην Ελληνική. Στο Εγχειρίδιο θα 

περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία επισκευής του οχήματος και θα περιλαμβάνει απαραίτητα 

σχεδιαγράμματα και εικονογραφήσεις για το σκοπό αυτό, σε γλώσσα απλή και κατανοητή για το 

Τεχνικό Προσωπικό του Δήμου Ορεστιάδας. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο προμηθευτής πρέπει χωρίς έξοδα της Υπηρεσίας, να παρέχει εκπαίδευση στις 

εγκαταστάσεις του στην Ελλάδα, σε προσωπικό δυο (2) ατόμων προτεινόμενο από την 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου, που θα καλύπτει το 

χειρισμό, λειτουργία, προγραμματισμένη συντήρηση και διαδικασίες ελέγχου βλαβών στα 

μηχανικά – υδραυλικά – ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά κλπ τμήματα του προσφερόμενου οχήματος. 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ    16 -08-2016 

         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                 

                                                                                        ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

                                                                                                           ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ                                           ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕ         ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                                                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

                                                                      ΕΡΓΟ: Προμήθεια ενός (1) καινούργιου  
                                                                                   ημιφορτηγού 4Χ4 
 

 

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 1ο  

Αντικείμενο προμήθειας 

 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια με τίτλο : 

«Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου ημιφορτηγού οχήματος» για  την 

κάλυψη των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας – Πυροπροστασίας του Δήμου 

Ορεστιάδας. 

Προϋπολογισμού  30.000,00 €  με το Φ.Π.Α 24%. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 

σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις τεχνικές προδιαγραφές της 

μελέτης, στις οποίες θα πρέπει να δώσει πλήρεις και σαφείς απαντήσεις. Επίσης θα 

πρέπει να δοθούν πλήρη τεχνικά στοιχεία, έντυπα κ.λ.π. για να μπορέσει η επιτροπή 

παραλαβής να προβεί σε σωστή παραλαβή της προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Ευθύνη προμηθευτή και εγγύηση λειτουργίας 

1. Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων 

ιδιοτήτων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε ελαττώματος. 

2. Κατά την προσωρινή και οριστική παραλαβή εξετάζονται και διαπιστώνονται 

όλες οι ιδιότητες του προσφερομένου είδους και οι τυχόν επελθούσες φθορές, 
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ζημίες, κ.λ.π. λόγω πλημμελούς κατασκευής ή κακής ποιότητας 

χρησιμοποιηθέντων υλικών. 

3. Καθ' όλον τον χρόνο της εγγύησης υποχρεούται ο ανάδοχος προμηθευτής ν' 

αντικαταστήσει με δικές του δαπάνες κάθε εξάρτημα ή τμήμα που θα 

αποδειχθεί ελαττωματικό. 

4. Εάν εντός χρόνου εγγύησης παρουσιασθεί έλλειψη συμφωνηθείσης ιδιότητας 

ή ελαττώματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την 

παραλαβή, ο Δήμος Ορεστιάδας     δικαιούται κατά την κρίση του να 

επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοραπωλησίας είτε την ανάλογη μείωση 

του τιμήματος.  

5. Ο προμηθευτής ευθύνεται εάν το προσφερόμενο είδος δεν είναι σύμφωνο με 

την Ελληνική Νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Αναθεώρηση  τιμών προσφοράς 

Οι τιμές προσφοράς σε καμιά αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε 

λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι την παράδοση και 

δεν δικαιούνται ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Δαπάνες προμηθευτού.  Ευθύνη μέχρι παράδοσης. 

Όλα γενικά τα έξοδα μέχρι την παράδοση στον Δήμο Ορεστιάδας  βαρύνουν 

τον προμηθευτή. 

Επίσης ο προμηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί μέχρι της παράδοσης 

αυτού στο Δήμο Ορεστιάδας.  

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Χρόνος και τόπος παράδοσης 
 

Ο χρόνος παράδοσης  ορίζεται σε δύο ( 2 )  μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις 

ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου μετά από 

γνωμοδότηση αρμοδίας επιτροπής ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το 

οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
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β) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 

συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

2.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 

παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

3.Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την 

υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 

4.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 

ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται 

κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 της παρούσας διακήρυξης. 

5.Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί 

το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιείσαι  το Δήμο Ορεστιάδας και την 

επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το  

αυτοκίνητο ημιφορτηγό 4Χ4, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

7.Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής 

υποχρεούται να υποβάλει στο Δήμο αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 

αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα 

και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

8.Ο Τόπος παράδοσης θα είναι στις εγκαταστάσεις οχημάτων του Δήμου Ορεστιάδας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Τρόπος Πληρωμής- Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του 

αναδόχου 

1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100%  της αξίας της προμήθειας, που θα 

παραλειφθεί με βάση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, και με την προσκόμιση 

των νομίμων δικαιολογητικών μέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των 

σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από 

την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 
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Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση 

αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, 

σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη « 

Εξοφλήθηκε ». 

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

2. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις που αποδίδονται από την 

αναθέτουσα αρχή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.   

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Άδειες εξαγωγής και εισαγωγής 

Η άδεια εισαγωγής του υπό προμήθεια είδους που τυχόν θα απαιτηθεί καθώς 

και η άδεια εξαγωγής από την χώρα προέλευσής του, εκδίδονται με μέριμνα και 

δαπάνες του προμηθευτή (οι τιμές εισαγομένων ειδών στην προσφορά εννοούνται 

άνευ δασμών). 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Εφοδιασμός με ανταλλακτικά 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εφοδιάζει τον Δήμο Ορεστιάδας με όλα 

ανεξαιρέτως τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα. 

Ειδικώς για τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά συνήθους χρήσης και φθοράς, ο 

προμηθευτής υποχρεούται να έχει διαρκή παρακαταθήκη, ώστε σε πρώτη ζήτηση να 

προμηθεύει αυτά στην Υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Εφοδιασμός με εγχειρίδια 

Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την παράδοση να παραδώσει στο Δήμο 

Ορεστιάδας, εγχειρίδια των εξαρτημάτων MANUAL. 
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Ανεξάρτητα αν η κατασκευή έγινε στην Ελλάδα ή εισαχθεί από το Εξωτερικό θα 

δοθούν στο Δήμο Ορεστιάδας: 

1. Όλα τα απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία και τα σχετικά έντυπα του εργοστασίου 

κατασκευής από τα οποία κατά σαφή τρόπο θα προσδιορίζονται τα στοιχεία.  

2. Οι απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και έλεγχό του και θα 

τονίζονται ιδιαίτερα οι κίνδυνοι που είναι δυνατόν να υπάρξουν κατά την χρήση, 

συντήρηση και επισκευή.  

3. Η εγγύηση καθώς και οι όροι της εγγύησης.  

Τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες είναι υποχρέωση και ευθύνη του προμηθευτή  

να παραδώσει στο Δήμο Ορεστιάδας σύμφωνα και με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ     16-08-2016 

 

 

         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ                 
                                                                       ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ            
                                                                                         ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
 
ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ                          ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕ                     ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕ 
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