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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

  
 Προϋπολογισμός προμήθειας: 

45.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 
  

Μ Ε Λ Ε Τ Η  
  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 

 

(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3 m3) 
 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός    

3. Τεχνικές Προδιαγραφές 

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 

Τ ε χ ν ι κ ή  Έ κ θ ε σ η  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων 

οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Φολεγάνδρου», 

στο πλαίσιο της επιχορήγησης του Δήμου Φολεγάνδρου με τίτλο «Προμήθεια 

απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού», από 

το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 

50300/28-07-2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-

ΨΒΨ). 

Το αντικείμενο της σύμβασης προμήθειας, αφορά στην προμήθεια ενός (1) δορυφορικού 

απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 3 m3. Το υπό προμήθεια όχημα θα 

χρησιμοποιηθεί από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Φολεγάνδρου για την 

περισυλλογή απορριμμάτων εντός των οικισμών, όπου δεν είναι εφικτή η πρόσβαση του 

μεγαλύτερου απορριμματοφόρου οχήματος. 

Το υπό προμήθεια απορριμματοφόρο όχημα, θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, και 

θα παραδοθεί πλήρως συναρμολογημένο και έτοιμο για λειτουργία. 

Στο αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνεται, η εκπαίδευση και υποστήριξη του 

προσωπικού του Δήμου από τον Ανάδοχο, μετά την οριστική παραλαβή του οχήματος. 

Η παράδοση του οχήματος θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο 

Φολεγάνδρου, με έξοδα του Aναδόχου. 

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34144510-6 «Οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων». 

Η δαπάνη για την προμήθεια του οχήματος έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο συνολικό 

ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 
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και θα βαρύνει σχετικό Κωδικό Αριθμό (ΚΑ) 62.7132.004, του προϋπολογισμού του Δήμου 

Φολεγάνδρου έτους 2022. 

Η δημοπράτηση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ο οποίος θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του 

ΕΣΗ∆ΗΣ (www.promitheus.gr),  µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, και σύμφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

ΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

 

  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

 

 

http://www.promitheus.gr/
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Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ό ς  π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς  
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

 

ΦΠΑ 24% 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3 m3 

τμχ 1 36.290,32 € 36.290,32 € 8.709,68 € 45.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 36.290,32 € 8.709,68 € 45.000,00 € 

 

 

 

ΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

 

  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

1) Γενικά χαρακτηριστικά: 

Η προμήθεια αφορά ένα (1) καινούργιο δορυφορικό όχημα περισυλλογής απορριμμάτων 

μικτού φορτίου τουλάχιστον 2 τόνων, ωφέλιμης χωρητικότητας 3 κ.μ. Θα πρέπει να είναι 

ιδιαίτερα μικρών διαστάσεων (μήκους όχι μεγαλύτερου των 4,50μ. και πλάτους όχι 

μεγαλύτερου των 1,70 μ), με ιδιαίτερα μικρή ακτίνα στροφής, ώστε να μπορεί να κινηθεί με 

άνεση  σε πολύ  στενούς δρόμους. 

Στην παρούσα μελέτη και αναφορικά με τις απαιτήσεις όπου αναφέρεται ο όρος περίπου 

γίνεται αποδεκτή απόκλιση ± 5% στην αναφερόμενη τιμή. 

Το απορριμματοφόρο όχημα θα αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή πρέπει να 

είναι κατάλληλο για τη φόρτωση απορριμμάτων με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό καθώς 

και απορριμμάτων μεσαίου όγκου και να πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να 

είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Πρέπει να είναι 

πρόσφατης κατασκευής καινούργιο και αμεταχείριστο. 

 

2) Αυτοκίνητο πλαίσιο : 

Το πλαίσιο  πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο,  πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, 

από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, ημιπροωθημένης οδηγήσεως, μικτού 

φορτίου με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον 2tn.   

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα 

και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και 

πληροφορίες: 

 

• Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος. 

• Eμπρόσθιος πρόβολος. 

• Βάρη πλαισίου. 

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

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

• Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο. 
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• Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα. 

 

Ο κινητήρας πρέπει να είναι Euro 6, υβριδικός, διπλού καυσίμου με χρήση φυσικού αερίου 

και βενζίνης, τετρακύλινδρος, ηλεκτρονικού ψεκασμού, μέγιστης ροπής τουλάχιστον 130 

Nm, η ονομαστική ισχύς του οποίου πρέπει να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του 

οχήματος και να είναι με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον 30 HP ανά τόνο μικτού φορτίου 

και κυβισμό όχι μεγαλύτερο των 1.500cc. για την βέλτιστη δυνατή κατανάλωση καυσίμου. 

Το βολάν οδηγήσεως πρέπει να βρίσκεται στα αριστερά του αυτοκινήτου και  να έχει 

απαραίτητα σύστημα οδηγήσεως με ηλεκτρική υποβοήθηση. 

Ο θαλαμίσκος του οδηγού, πρέπει να είναι ημιπροωθημένης οδήγησης, ανακλινόμενου 

τύπου, πρέπει να φέρει κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενου τύπου και κάθισμα συνοδηγού, 

ταμπλώ με τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί 

SECURIT ή παρόμοιου τύπου ασφάλειας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό 

δέρμα, δύο ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο  αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο 

καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θερμάνσεως με δυνατότητα εισαγωγής μέσα 

στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για 

την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου συγχρόνου 

αυτοκινήτου. 

Το πλαίσιο πρέπει να φέρει πλήρεις τροχούς, με ελαστικά χωρίς αεροθαλάμους.  

Το σύστημα μεταδόσεως κινήσεως πρέπει να αποτελείται: 

Από κιβώτιο των ταχυτήτων που πρέπει να είναι τουλάχιστον τεσσάρων ταχυτήτων 

εμπροσθοπορείας και μιας οπισθοπορείας.  

Θα φέρει συμπλέκτη που πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, ανταποκρινόμενος απόλυτα 

προς τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του αυτοκινήτου. Από διαφορικό και ημιαξόνια 

γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των πλαισίων, αποκλειόμενης της χρησιμοποιήσεως 

απομιμήσεων, ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την καλή και 

ασφαλή λειτουργία των οχημάτων. 

Το σύστημα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους 

επιβαίνοντες. Το αυτοκίνητο  να είναι εφοδιασμένο με φρένα διπλού κυκλώματος. Οι 

σωληνώσεις, τα ρακόρ κ.λ.π. εξαρτήματα  πρέπει να είναι ικανής αντοχής και άριστης 

κατασκευής ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος 

πεδήσεως. Υποχρεωτικά θα φέρει σύστηματα ABS, ESP και EBD ή παρόμοιο σύστημα 

κατανομής πέδησης.  

Όλα τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου  πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου. 

Στο όχημα απαραιτήτως θα είναι εγκατεστημένο σύστημα θερμάνσεως και κλιματισμού (air 

condition) κατάλληλης ισχύος. 

Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής λειτουργίας, σε 

καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση 

(ακόμα και για φορτία μεγαλύτερα του μέγιστου επιτρεπόμενου) κατά 20%. Διαφορετικά ο 

προμηθευτής πρέπει να υποχρεωθεί να αντικαταστήσει το πλαίσιο ή μέρος αυτού με άλλο 

περισσότερο ενισχυμένης κατασκευής. 

 

3) Υπερκατασκευή : 
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Η υπερκατασκευή θα είναι εξ' ολοκλήρου από χάλυβα, µε ειδικό σχήµα στο πίσω µέρος, 

ώστε να διευκολύνεται η εύκολη φόρτωση των απορριµµάτων. Τα πλευρικά τοιχώµατα θα 

έχουν πάχους 3 mm περίπου ενώ το δάπεδο 4 mm περίπου.  

 

Η χωρητικότητα του κάδου θα είναι 3 m3. Όλες οι κολλήσεις θα είναι συνεχούς ραφής µε 

αποτέλεσµα  η κιβωτάµαξα να είναι τελείως υδατοστεγής. Η υπερκατασκευή θα είναι 

κατάλληλη και για τη φόρτωση απορριμμάτων με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό καθώς 

και απορρίµµατα μεσαίου όγκου. Ο κάδος θα είναι απολύτως στεγανός ώστε να καθιστά 

αδύνατη την διαφυγή υγρών από τα απορρίµµατα. 

Το όχημα θα φέρει ανυψωτικό σύστηµα µε κτένα και δυνατότητα ανύψωσης δίτροχων 

κάδων µηχανικής αποκοµιδής χωρητικότητας 80, 120, 240, 360 λίτρων.  

Στο πίσω µέρος της υπερκατασκευής θα βρίσκεται το στόµιο φόρτωσης,  το οποίο θα είναι 

ενσωµατωµένο στον κάδο. 

Το όχηµα θα εκκενώνεται µε σύστηµα ανατροπής µέσω δύο υδραυλικών κυλίνδρων διπλής 

ενεργείας. Κατά την εκκένωση το όχηµα θα στηρίζεται έναντι ανατροπής µέσω δύο 

υδραυλικών ποδαρικών στήριξης διπλής  ενεργείας και θα έχει  δυνατότητα  να  φτάσει  σε 

γωνία 90 µοιρών ώστε να είναι δυνατή η εκκένωση από  ύψος περίπου 1800 mm, τόσο  σε 

χώρο διάθεσης όσο και σε µεγάλο απορριµµατοφόρο  τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κµ, 

καθώς και σε  σταθερά  press   containers   ή σκάφες συλλογής απορριµµάτων. 

Η θέση των φλας και της πινακίδος κυκλοφορίας είναι τέτοια ώστε να µην καταστρέφονται       

κατά την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου, σε πορεία προς τα όπισθεν. 

Όλες οι ελαστικές σωληνώσεις πιέσεως, τα ρακόρ, οι µεταλλικοί σωλήνες και οι σύνδεσµοι 

του υδραυλικού συστήµατος είναι απόλυτα στεγανοί και µεγάλης αντοχής, και 

υπερκαλύπτουν την ανώτατη πίεση εργασίας του συστήµατος. 

Όλες οι γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος για την εξυπηρέτηση των διαφόρων 

µηχανισµών, συσκευών, φωτών, φλας και ηχητικών σηµάτων οδεύουν µε ασφάλεια και δεν 

είναι εκτιθέµενες, ενώ παράλληλα είναι ευχερής η αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη 

διανοίξεως οπών στην κιβωτάµαξα. 

Όλα τα µεταλλικά µέρη της υπερκατασκευής θα είναι βαµµένα µε χρώµατα άριστης 

ποιότητας. Πριν από τη βαφή της κιβωτάµαξας και του υποπλαισίου, θα γίνεται 

απολίπανση και αµµοβολή όλων των µεταλλικών µερών και στη συνέχεια επικάλυψη µε 

ειδικό εποξειδικό αστάρι. 

 

4) Συστήματα ασφαλείας - Εναρμόνιση με προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς προλήψεως 

ατυχημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος. 

Επίσης το όχημα πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις 

για πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος 

χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για 

να διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση του από τους εργαζομένους.. 

 

5) Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς: 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι (προμηθευτές) θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον φάκελος 

Τεχνικής Προσφοράς τα κάτωθι: 



11  

1. Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή 

το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο 

Δήμο και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Στην 

τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού από 

την οποία θα προκύπτει η επάρκεια τεχνικού προσωπικού του διαγωνιζόμενου, 

τουλάχιστον πέντε (5) εξειδικευμένοι τεχνίτες ήτοι μηχανοτεχνίτες του 

μηχανολογικού κλάδου και (2) ηλεκτρολόγοι / μηχανολόγοι μηχανικοί/ μηχανικοί 

παραγωγής Α.Ε.Ι. καθώς και κινητό συνεργείο – όχημα ειδικά εξοπλισμένο για την 

επί τόπου τεχνική υποστήριξη του υπό προμήθεια οχήματος για την αποκατάσταση 

των βλαβών, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες όλο το 24ωρο, σε οποιοδήποτε 

σημείο του Δήμου και οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας.  

2. Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού θα διαθέτει πιστοποίηση για την πώληση 

και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων κατά ISO 9001, 

ISO 14001 και 45001 και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά. 

3. Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόμενη εγγύηση καλής 

λειτουργίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος, και ο χρόνος 

παράδοσης, που  δεν μπορεί  να είναι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες. 

4. Οι διαγωνιζόμενοι  επίσης υποχρεούνται να επισυνάψουν έκθεση, στην οποία  να 

αναφέρονται οι οικονομικές, εμπορικές  και κατασκευαστικές δυνατότητες τους 

(απασχολούμενο προσωπικό, εξοπλισμός, χρηματοπιστωτική  δυνατότητα, κύκλοι 

εργασιών κλπ.). Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την 

παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα 

πρέπει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας  να έχουν παραδώσει, τρία 

τουλάχιστον καινούργια απορριμματοφόρα ανα έτος, ίσης ή μεγαλύτερης 

χωρητικότητας. Να προσκομιστούν οι αντίστοιχες συμβάσεις πώλησης, 

συνοδευόμενες από πιστοποιητικά παράδοσης που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από 

την Αρμόδια Αρχή.  

5. Επίσης, στην τεχνική προσφορά θα  περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και 

περιγραφές των πλαισίων, υπερκατασκευών των προσφερόμενων οχημάτων, 

συνοδευόμενες από σχεδιαγράμματα ή σχέδια κλπ. από τα οποία να προκύπτουν 

σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 

6. Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθούν πιστοποιητικά συμμόρφωσης του 

κινητήρα του πλαισίου με τις προδιαγραφές  EURO 6  ή τις ισχύουσες την 

ημερομηνία του διαγωνισμού για τα καυσαέρια, τυχόν πιστοποιητικά ποιότητας της 

υπερκατασκευής και υπεύθυνη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή της 

υπερκατασκευής. 

7. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή του πλαισίου για κατασκευή 

φορτηγών και πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή της υπερκατασκευής 

για κατασκευή υπερκατασκευών απορριμματοφόρων οχημάτων. 

 

 

Επίσης οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην τεχνική τους προσφορά, 

συμπληρωμένο το παρακάτω φύλλο συμμόρφωσης: 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3 m3 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Γενικά χαρακτηριστικά 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2 Αυτοκίνητο πλαίσιο  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

3 Υπερκατασκευή  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4 Συστήματα ασφαλείας - 

Εναρμόνιση με προδιαγραφές 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 

σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3 m3 

 

 ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντελεστής Βαρύτητας 70%) 

1. 

Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία πλαισίου Βαθμολογία Συντελεστής 
Βαρύτητας 

α. Σχέση ιπποδύναμης μικτού φορτίου  100 - 120 7 

β. Κιβώτιο ταχυτήτων 100 - 120 3 

γ. Σύστημα πέδησης  100 - 120 3 

δ. Ανέσεις καμπίνας οδήγησης  100 - 120 3 

ε. Ωφέλιμο φορτίο 100 - 120 5 

2. 

Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία υπερκατασκευής   

α. Υλικά κατασκευής 100 - 120 5 

β. Ποιότητα αντισκωριακής προστασίας και βαφής 100 - 120 5 

γ. Όγκος/διαστάσεις κιβωτάμαξας  100 - 120 7 

δ. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά  100 - 120 6 

ε. Συστήματα Ανύψωσης κάδων      100 - 120 6 

   

           Βαθμολογία ομάδας Α  50 

 

 ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής Βαρύτητας 30%) 

1. Χρόνος παράδοσης  100 - 120 15 

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας  100 - 120 15 

3. Παροχή τεχνικής υποστήριξης  100 - 120 15 

4. Τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια και εκπαίδευση  100 - 120 5 
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          Βαθμολογία ομάδας Β  50 

 

 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η 

βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι 

των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν 

υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 

βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 

Η συνολική βαθμολογία ανά ομάδα προκύπτει από τον  τύπο:  

 

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

 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει  

 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

 

Η συνολική βαθμολογία για το είδος προκύπτει από τον τύπο ΣΒ=0,7ΧU1+0,3ΧU2 όπου U1 

και U2 οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β αντίστοιχα. 

 
ΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

 

  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
  
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 

Σ υ γ γ ρ α φ ή  Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
  
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 

 

 

 

Άρθρο 1ο :Αντικείμενο συγγραφής 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια με τίτλο ««Προμήθεια απορριμματοφόρων 

οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού», και συγκεκριμένα στην 

προμήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 3 m3.Το 

τεύχος συγγραφής υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα µε τους 

οποίους και σε συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, 

πρόκειται να γίνει η προμήθεια του οχήματος.  

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 

εξουσιοδότηση  αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:  

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως 
του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή 
της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο 
πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 
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82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»1, της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά 
για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ 
εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των 
άρθρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες 
διατάξεις»,  

                                                           
 
1
 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης 
αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
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 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Άρθρο 3ο :Συμβατικά στοιχεία 

Τα τεύχη του διαγωνισμού ή έγγραφα της σύμβασης - κατά σειρά ισχύος - είναι τα 

ακόλουθα:  

α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 

β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης 

γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης 

δ) Ο Προϋπολογισμός της μελέτης 

Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία προσαρτώνται σ’ αυτή, με σειρά ισχύος είναι: 

α) Η Σύμβαση 

β) Η Διακήρυξη 

γ) Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

δ) Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου 

 

Άρθρο 4ο : Τρόπος και χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η προμήθεια θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 27 του ν.4412/16. 

 

Άρθρο 5ο :  Δικαιολογητικά συμμετοχής/Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς 

 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν, τουλάχιστον και όπως θα καθοριστούν στην Διακήρυξη:  
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α) Το ΕΕΕΣ, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 4412/2016,  

β) Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στην 

παρούσα διακήρυξη, 

 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές”, 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

 

 

Άρθρο 6ο :     Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης - ποιότηταςτιμής. 

 

 

Άρθρο 7ο :    Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού των υπό προμήθεια ειδών.  

Για την κατάθεση προσφοράς για ένα ή περισσότερα από τα υπό προμήθεια είδη, η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει 

να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο παρ. β του ν. 4412/2016 , το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4 % επί 

της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ ,και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. 

 

Άρθρο 8ο :  Προθεσμία και τρόποι εκτέλεσης–παραλαβής της προμήθειας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται 

στην τεχνική περιγραφή από την υπογραφή της σύμβασης σε χώρο που θα υποδειχθεί από 

τον Δήμο Φολεγάνδρου. Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 

χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι 

που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

 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 ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 

11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του 

ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
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ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός 

έλεγχος των υλικών γίνεται τουλάχιστον με τους ακόλουθους τρόπους:  

• Έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων 

• Μακροσκοπικός έλεγχος  

• Μηχανική εξέταση  

• Πρακτική δοκιμασία  

• Κάθε άλλος τρόπος που θεωρηθεί αναγκαίος κατά τη διάρκεια της παραλαβής  

Σημειώνεται ότι για την οριστική παραλαβή του κάθε οχήματος είναι αναγκαία η 

προσκόμιση όλων τα απαραίτητα έγγραφα & δικαιολογητικά προκειμένου να εκδοθεί 

απρόσκοπτα η νόμιμη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος στην Ελλάδα από τον Δήμο 

Φολεγάνδρου. Ο Δήμος Φολεγάνδρου υποχρεούται να συνεργαστεί με τον εκάστοτε 

ανάδοχο για την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.  

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των 

υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16 τα οποία κοινοποιούνται 

στον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 9ο :    Έκπτωση του Αναδόχου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου:  

• εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που 
ορίστηκε στην πρ σκληση απ την αναθέτουσα αρχή, 

• εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν 
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό  χρόνο ή στο χρόνο παράτασης 
που του δόθηκε, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν: 

• Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 

• Συντρέχουν λογοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

• Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 
περίπτωση. 

• Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 
σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του 
ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 
υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από 
τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 
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έκπτωτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκους υπερημερίας. 

 

Άρθρο 10ο :    Απόρριψη συμβατικών υλικών-Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, 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 ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης.  

Αν ο ανάδοχος 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. 

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 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. 

Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που 

απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να 

καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που 

απορρίφθηκε. 

 

Άρθρο 11ο :     Προδιαγραφές 

Το υπό προμήθεια όχημα θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλει η 

σχετική νομοθεσία και περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης που 

συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιητών.  

 

Άρθρο 12 :   Σύμβαση 

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών 

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

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

αποδεκτές. 
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Η σύμβαση υπογράφεται για λογαριασμό του Δήμου από το Δήμαρχο. Το αντικείμενο της 

σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο 

όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

Επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

Οι λοιποί όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική παράγραφο της 

Διακήρυξης. 

 

Άρθρο 13 :   Τρόπος πληρωμής-φόροι-τέλη-κρατήσεις 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών, θα γίνει μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής, με την 

έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο) και την κατάθεση όλων των απαραίτητων 

δικαιολογητικών στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Φολεγάνδρου. 

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 14 :   Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της συμβατική αξίας των υπό προμήθεια υλικών. 

 

Άρθρο 15ο :   Ανταλλακτικά 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει απόθεμα ανταλλακτικών για την κάλυψη 

των συνήθων απαιτήσεων του οχήματος για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 10 ετών. 

 

 

 

ΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 
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