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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

ΘΕΜΑ : Δημόσιος  ανοικτός  διαγωνισμός προμήθειας ενός (1) καινούριου οχήματος 

4χ4 με έξι μεταβλητές αποσπώμενες υπερκατασκευές  συνολικού προϋπολογισμού 

εκατόν πενήντα χιλιάδων  (150.000) Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 

                                                                           

                                                                 Κωδικός  CPV  34114000-9 

              

       Ο Δήμαρχος Δράμας; έχοντας υπόψη    τις διατάξεις :  

1. Τις διατάξεις της ΥΑ   11389/8-3-1993 (ΦΕΚ 185/Β/1993) «Ενιαίος  κανονισμός 

προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης –ΕΚΠΟΤΑ».  

2. Τις διατάξεις  του Ν. 3463/06. «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων » 

3. Το  αριθμ.  Π1/1753/15-11-2012  έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών ,Μεταφορών & Δικτύων , Γενική Δ/νση 

Κρατικών Προμηθειών  , περί  εγκρίσεων (εντάξεις – τροποποιήσεις)  στο Ενιαίο 

Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2012 .  

4. Το αριθμ. 15595/16-10-2012  έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης περί  έγκρισης προμήθειας ενός (1) οχήματος 4χ4 

με έξι μεταβλητές αποσπώμενες υπερκατασκευές . 

5. Το αριθμ. 2216/15-11-12 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών περί μη διάθεσης 

οχήματος των τεχνικών προδιαγραφών του  διαγωνισμού στην αποθήκη του 

Τελωνείου .    

5.   Τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικονομικού    

έτους   2012,  με  ΚΑ  35.7132.01,  ύψους 150.000,00 Ευρώ. 

  6.   Tην 345/2012 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής , με την οποία εγκρίθηκαν οι    όροι 

του διαγωνισμού .  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 

ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη 

συμφερότερη προσφορά , για την προμήθεια ενός (1) καινούριου οχήματος 4χ4 με έξι 

μεταβλητές αποσπώμενες υπερκατασκευές, για την καλύτερη  αντιμετώπιση διαφόρων 

καταστροφών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων όπως παγετού, χιονόπτωσης, 

πλημμύρας, πυρκαγιάς κ.λ.π.  στο πλαίσιο της οργάνωσης της πολιτικής προστασίας του 

Δήμου, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Τεχνικές προδιαγραφές) που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας. Η συνολική δαπάνη είναι  εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000)  ευρώ με το 

ΦΠΑ  και βαρύνει  τον Κ.Α.    35.7132.01   του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2013 του 

Δήμου. 
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Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:  

ΑΡΘΡΟ 1
ο 
   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
   ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο 
   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

1.1  Τόπος και χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 

     Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα Δράμας την 23 Ιανουαρίου 

2012  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 

λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

     Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η 

οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

     Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 23/01/2013, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριμένα 

στην αίθουσα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  Δημαρχείο 2
ος

 όροφος. 
  
 
 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση των 

προσφορών γίνεται δημόσια, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93. 

 

 

1.2  Τρόπος λήψης  εγγράφων διαγωνισμού   

  Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής  και η 

παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier), με την 

υποβολή σχετικής αίτησης εντός προθεσμίας μίας (1) εργάσιμης ημέρας από τη λήψη 

της. 

                        Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των 

ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο 

όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους 

αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.  
    Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της 

Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 
οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν 

νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό 



 

της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

     Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 

διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του δήμου Δράμας στη 

διεύθυνση: www.dimos-dramas.gr. 
  
 

1.3  Δικαιούμενοι συμμετοχής  

 

Α. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

 

 1).  Φυσικά Πρόσωπα  

 2).  Νομικά Πρόσωπα  

 3).  Συνεταιρισμοί 

 4).  Ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8   

       ΕΚΠΟΤΑ) 

1.4  Δικαιολογητικά  συμμετοχής 

 

     Οι προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού 

τα  παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

Α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τραπέζης για ποσό 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των ειδών 
του πακέτου (με ΦΠΑ) .  

 

Β.  Κατά περίπτωση:  

 

            1).  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή 
του διαγωνιζομένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που θα έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.   

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν 

έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του 

Π.Δ. 60/2007.   Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος   είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης( τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό) κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 



 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος 
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
 

 

           2). ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί 

εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό 
ή εμπορικό μητρώο ή ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που 

εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 

προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην 

παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού     

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης ( τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το 
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό)  κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού.  

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

 

 

 

           3). ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

 

            Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και «Αλλοδαπούς 

πολίτες» αντίστοιχα. Ειδικότερα: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  εκάστοτε 

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 



 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα). 

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης, εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια  
Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο μητρώο  Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι 

εγγεγραμμένη  η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις  διατάξεις των 

άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει 
- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του  

Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό  επιχείρησης. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για 

τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του 

Π.Δ. 60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας.  

 

            4). ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 

διαγωνιζομένου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων 

δημοσιότητας για τη σύσταση του διαγωνιζομένου, την τροποποίηση του 

καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα 
υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 

για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 
60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί νόμιμα.  

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος  δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν 
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

5.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 



 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

κοινωνικής ασφάλισης ( τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό)   κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού.  

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος 
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού   

 

            5). ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 
ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

2.  

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών των 

μελών τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το 

συγκεκριμένο έργο, θα λάβουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 
από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα πάντοτε με την Ελληνική νομοθεσία, έχουν 

πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 

 

              

             Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου βεβαιώνεται από οποιαδήποτε 

αρχή της ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από 

ένορκη δήλωση του διαγωνιζομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητική 

αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος 

Ανάδοχος.  

 
            Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι  δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω 

νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την 
Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 

 

       Γ.  Παραστατικό  εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 7 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον οι 
προμηθευτές συμμετέχουν στους  διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο/ εκπρόσωπό τους.  

 

       Δ. Τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συμμετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόμενους  με μορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  επικυρωμένο   
αντίγραφο  ή  απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου  και  των  εγγράφων  

τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  

να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, 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. 
              - Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με 

την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

            - Aτομικές επιχειρήσεις   επιδεικνύουν μόνον το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους ή 
αντίστοιχο επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά τους. 

 



 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα 

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 
 

            Ε.  Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα 

ως γνήσια  φωτοαντίγραφα. Τα δε δικαιολογητικά  που είναι συντεταγμένα σε ξένη 

γλώσσα να συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση. 

 

     Ζ. Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια οχήματος περιλαμβάνονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

2.1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

 

 Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο 

καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:                

               α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  

               β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  

               γ.  Ο αριθμός της διακήρυξης 

               δ.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

               ε.  Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου,   

,φαξ)  

 Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δε γίνονται αποδεκτές 

 Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα: α) όλα τα 

ζητούμενα δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συμμετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς σε κλειστό φάκελο εντός του φακέλου προσφοράς . Τα οικονομικά στοιχεία 

της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη  "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο 

μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 

ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη. 

 Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα 

μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να  

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν  χωρίς να αφήσουν ίχνη .    

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση , αριθμό 

τηλεφώνου , φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου 

αναδόχου , τον τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου .   

 

2.2) Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις 



 

Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν τα 

παρακάτω: 

1.  Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της 

διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρία καμία 

επιφύλαξη. 

2.  Υπεύθυνη δήλωση  ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να 

παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προμήθεια είδος σε χώρο που 

θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

3.  Αναλυτική κατ’ άρθρο υπεύθυνη δήλωση   για την συμμόρφωση ή απόκλιση του 

προσφερόμενου είδους από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

4.  Υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο 

και κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση του υπό προμήθεια είδους, ελεύθερου στο Δήμο  

5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο τόπος της τεχνικής υποστήριξης του 

μηχανήματος (θα προσδιορίζεται). 

6.  Ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει  με  υπεύθυνη δήλωση το εργοστάσιο 

κατασκευής του οχήματος, τον τόπο εγκατάστασής του και το έτος παραγωγής του.  

7.  Εφόσον οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν το προσφερόμενο είδος μερικά ή 

ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου του εργοστασίου (της  ιδιότητάς του αποδεικνυόμενης), στο οποίο θα 

κατασκευαστούν τα υλικά, στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση   

κατακύρωσης της προμήθειας στο διαγωνιζόμενο και μέσα στον αναφερόμενο στην 

προσφορά χρόνο παράδοσης. 

 β ) θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη. 

 γ) θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη από το διαγωνιζόμενο εγγύηση. 

8. Πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001 του κατασκευαστικού οίκου του 

προσφερομένου είδους .  

9.Επικυρωμένο αντίγραφο της προβλεπόμενης έγκρισης τύπου του προσφερόμενου 

μηχανήματος (Μ.Ε.). 

10.Κατάσταση ομοίων προμηθειών σε φορείς του Δημοσίου, για την τελευταία τριετία 

στην οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες παράδοσης, ο φορέας, συνοδευόμενη από 

βεβαιώσεις των αντίστοιχων φορέων για καλή διαγωγή των προσφερομένων ειδών. 

Ο  προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τους 

όρους της προσφοράς, που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 

προκειμένου να αξιολογηθούν.  

 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 

προσφοράς.  

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα, μόνο όταν ζητούνται από την 

επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις 

διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 

που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.   

  

2.3) Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 

 



 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε 

λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν 

κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές. 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.   

  

2.4) Τιμή προσφοράς 

 

Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς 

σύμφωνα με το υπόδειγμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ).  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δε 

δίδεται ενιαία τιμή, για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στο διαγωνισμό 

ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, με απόφαση της οικονομικής  επιτροπής  ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

 Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός 

μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή 

χωριστά για κάθε μέρος απ’ αυτά σύμφωνα με την παράγραφο  

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του προσφερόμενου 

είδους και όχι στις  τιμές των μερών . 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 

2.5) Υποβολή προσφορών 

 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη 

διεύθυνση: 

 

ΔΗΜΟΣ: ΔΡΑΜΑΣ 

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

ΟΔΟΣ: ΒΕΡΜΙΟΥ 2   &  1
ης

 ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΩΝΙΑ  

Τ.Κ: 66 100, ΔΡΑΜΑ 

 

 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την   23/01/2013 και ώρα 10.00 π.μ., 

μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση 

που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού έως 

τις 10:00.π.μ.  

Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

 

2.6) Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα 

ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 

διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 



 

Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού  να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 7.500,00€, που  

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (με το ΦΠΑ). 

Στην εγγυητική  επιστολή   πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα ακόλουθα: 

i. η ημερομηνία έκδοσης 

ii. ο εκδότης 

iii. ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται 

(Δήμος Δράμας) 

iv. ο αριθμός της εγγύησης 

v. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

vi. η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση 

vii. η σχετική διακήρυξη και η ημερομηνία του διαγωνισμού 

viii. ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως 

ix. ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί 

το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή 

έγγραφη ειδοποίηση 

x. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

xi. η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει 

χρονική ισχύ 150 ημερών τουλάχιστον από την ημερομηνία λήξης 

προθεσμίας υποβολής προσφορών του άρθρου 2.5  και επιστρέφεται 

στο πιστωτικό ίδρυμα από το οποίο εκδόθηκε , με την κατάθεση από τον 

διαγωνιζόμενο της εγγύησης καλής εκτέλεσης .  

xii.  ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 

ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του 

ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει 

πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 Προσφορές  χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη. 

Ο ανάδοχος μειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα  

(10)  ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να 

προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης , προσκομίζοντας και εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ίσης με το 10% της συνολικής 

συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.  

Ο προμηθευτής που δεν θα προσέλθει στην προθεσμία που ορίστηκε να υπογράψει 

την σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε 

στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση μας.    

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου επιβάλλονται στον προμηθευτή οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις από τον  ΕΚΠΟΤΑ . 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο   26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Οι ανωτέρω εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης  πρέπει να είναι σύμφωνες 

με τα συνημμένα υποδείγματα. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 

 

2.7) Χρόνος ισχύος των προσφορών 

11389_93ar26.doc


 

      Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 

ημερών. Ο υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της 

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

 

3.1) Αποσφράγιση προσφορών 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής 

παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών. 

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση 

γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από 

την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από 

την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραμένει. 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, μετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων . 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – 

κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν 

αποσφραγίζονται , αλλά επιστρέφονται. 

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

3.2) Αξιολόγηση προσφορών 

 

Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: 

α) η συμφωνία της προσφοράς προς  τα τεχνικά στοιχεία (προδιαγραφές) της διακήρυξης  

(ομάδα κριτηρίων α) . 

β) τις υπηρεσίες υποστήριξης δηλαδή το διάστημα  κάλυψης της εγγύησης καλής 

λειτουργίας τη διασφάλιση της  τεχνικής υποστήριξης , τον τρόπο αντιμετώπισης της 

συντήρησης και των επισκευών , τη χρονική κάλυψη σε ανταλλακτικά , το χρόνο 

παράδοσης των ανταλλακτικών και το χρόνο παράδοσης  του οχήματος (ομάδα κριτηρίων 

β) 

Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, 

η οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες. 

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη συμφερότερη 

προσφορά , σύμφωνα με τα  κριτήρια αξιολόγησης  προσφορών   (ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.Γ)) 

Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι 

σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 

Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 



 

Στην  διαδικασία του διαγωνισμού θα μετέχει και μηχανολόγος  μηχανικός  

προκειμένου να διευκολύνει  την  τριμελή επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού στην 

αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών του προς προμήθεια οχήματος . 

 

 

3. Ενστάσεις  

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς 

του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  

 

α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του 

διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 

διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της 

προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης 

και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.  

 

β.   Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς 

την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια 

διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι  την επόμενη εργάσιμη ημέρα .   

 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 

 1) Κατακύρωση  

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης . 

Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή 

ή να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 – 

152 του Ν.3463/06. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
   ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ  

 

1. Παραλαβή – παράδοση  

 

Η παράδοση του οχήματος 4χ4 με έξι μεταβλητές αποσπώμενες υπερκατασκευές 

θα γίνει σε χώρο που θα ορισθεί από το Δήμο μας μέσα σε δύο (2) μήνες από την 

υπογραφή του συμφωνητικού. 

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει  την πίστωση 35.7132.01 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας, οικ. έτους 2013  και η πληρωμή του προμηθευτή θα 

γίνει σύμφωνα με το άρθρο 8 της συγγραφής υποχρεώσεων .  

 

2. Κρατήσεις  

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και των τυχόν 

επαναληπτικών.  Υπόκειται επίσης σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, 

τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  

  

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 



 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου Δράμας , Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου 

γωνία   1, ΤΚ 66 100 Δράμα  από τον αρμόδιο υπάλληλο  κ.  Μιλτιάδη Μελιάδη  , 

τηλέφωνο: 2521 350 630 και FAX: 25213 50748. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο (2) οικονομικές 

εφημερίδες, και σε μία (1) τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία εάν υπάρχει. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία, η δημοσίευση 

γίνεται εκτός από τις δύο οικονομικές εφημερίδες και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία της 

έδρας του νομού.  

Η περίληψη διακήρυξης επιπλέον θα τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο του Δήμου 

(πίνακας ανακοινώσεων), θα σταλεί στα διάφορα επιμελητήρια και θα  αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και στο  « ΔΙΑΥΓΕΙΑ » . 

 

 

Ο  

 Δήμαρχος   Δράμας  

 

 

  Κυριάκος Χαρακίδης  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &  

ΑΝΑΛΥΚΛΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4 /2012 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

  ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  

(ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) 

  

 

 

 

 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           ΤΕΜΑΧΙΑ   ΕΝΔ. ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

____________________________________________________________________ 

  

1. Ειδικού τύπου οχήματος 

 πολλαπλών χρήσεων  1  121.951,22  121.951,22  

 (αυτοκινούμενο 

 πολυμηχάνημα) με   

 υπερκατασκευές και 

 εξαρτήσεις. 

___________________________________________________________________ 

 

        ΣΥΝΟΛΟ      121.951,22 

                                               Φ.Π.Α. 23%                     28.048,78 

      _____________________________________ 

      

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   150.000,00 

       

 

      

      ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  150.000,00 

             

 

                                                                             10/12/2012 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                            Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

     

 

 

                                                                                ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                             ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ        ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

          ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

             (ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: .4      

   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή 

 

 

Το προς προμήθεια ειδικό όχημα πολλαπλών χρήσεων (αυτοκινούμενο πολυμηχάνημα) θα 

χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο Δράμας στην μεταφορά υλικών, στον εκχιονισμό, στην 

καθαριότητα πάρκων, στον καθαρισμό οδών και κοινόχρηστων χώρων και στην πυρόσβεση.   

Το αυτοκινούμενο όχημα, στο οποίο θα τοποθετούνται, ανάλογα με τις ανάγκες, τα 

παρακάτω εξαρτήματα :  

 ΚΑΡΟΤΣΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ,  

 ΛΕΠΙΔΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ,  

 ΔΙΑΣΠΟΡΕΑΣ ΑΛΑΤΟΣ,  

 ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗ ΦΥΛΛΩΝ ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,  

 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ,  

 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.  

 θα είναι προωθημένης οδήγησης, πετρελαιοκίνητο, ιδιαίτερα ευέλικτο ,έτσι ώστε να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε προβληματικές ρυμοτομικά περιοχές, εκεί που δεν 

μπορούν να κυκλοφορήσουν τα μεγάλα οχήματα. 

 

θα έχει κίνηση σε τέσσερις τροχούς (4x4) ώστε να μπορεί κατά περίπτωση να κινείται 

άνετα, σε προβληματικές από άποψη εδάφους ή και με μεγάλες υψομετρικές διαφορές. 

 

Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατ’ άξονα, τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και οι 

αποδόσεις, να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις ΚΟΚ για την έκδοση νόμιμης άδειας 

κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα. 

 

Ο προμηθευτής να αναλάβει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, 

ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον έλεγχο κατά την έκδοση της 

άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

 

Α. ΤΟ ΟΧΗΜΑ  

 

Α1. Πλαίσιο (σασί)  

 

Το πλαίσιο (σασί) του οχήματος, θα πρέπει να είναι δύο αξόνων με δύο (2) τροχούς στον 

εμπρόσθιο άξονα και τέσσερις (4) τροχούς στον πίσω άξονα, ιδιαίτερα ευέλικτο, με μικρό 

μεταξόνιο και στενό με πλάτος θαλάμου οδήγησης , τεχνολογικά εξελιγμένης 

κατασκευής, μεγίστου επιτρεπόμενου φορτίου τουλάχιστον 4,0 τόνων. 

A2. Καμπίνα οδήγησης 



 

 

Η καμπίνα (κουβούκλιο) οδήγησης θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου, προωθημένης 

οδήγησης και θα πρέπει να φέρει: 

 

α. Καθίσματα, οδηγού και δύο συνοδηγών καθώς και υδραυλικό τιμόνι αυτοκινήτου 

αριστερά. 

 

β. Ταμπλό με τα συνήθη προβλεπόμενα όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα. 

 

β1. Θερμική μόνωση με επένδυση από συνθετικό κάλυμμα και πλαστικό δέρμα.    

 

γ. Σύστημα θερμού και ψυχρού αέρα. 

 

δ. Πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη και δύο ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέφτες 

δεξιά και αριστερά της καμπίνας οδήγησης. 

 

ε. Δύο ρυθμιζόμενα αλεξήλια και καθαριστήρες, ανεμοθώρακα με εκτόξευση νερού. 

 

στ. Ο ανεμοθώρακας του οχήματος θα είναι πανοραμικός από κρύσταλλο ασφάλειας. 

 

ζ. Στην οροφή του θαλάμου οδήγησης θα φέρει περιστρεφόμενο φανό  και δύο 

επιπρόσθετους προβολείς, για ακριβή επισήμανση του οχήματος και νυκτερινή εργασία.  

 

η. Κάθε τι απαραίτητο για έναν σύγχρονο θάλαμο οδήγησης μικρού οχήματος έργου. 

 

Α3. Σύστημα μετάδοσης κίνησης 

 

Η μετάδοση κίνησης εμπροσθοπορείας και οπισθοπορείας θα πρέπει να επιτυγχάνεται 

διαμέσου: 

Συμπλέκτη, ξηρού δίσκου, κιβωτίου ταχυτήτων, διαφορικού στον πίσω άξονα και κατ’ 

επιλογή και στους τέσσερις τροχούς (4X4). 

 

Α4. Σύστημα πέδησης 

 

Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να είναι σύγχρονο και αποτελεσματικό τόσο της πορείας 

όσο και της στάθμευσης και να ανταποκρίνεται  

αποτελεσματικά ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος (G.V.W.). 

        

α. Η πέδηση πορείας θα πρέπει, να διαθέτει ABS, να είναι διπλού κυκλώματος και να 

επενεργεί στους τροχούς και των δύο αξόνων με υδραυλική επιβοήθηση. 

 

β. Η πέδηση στάθμευσης θα πρέπει να λειτουργεί μηχανικά, επενεργώντας στους τροχούς 

του πίσω άξονα. 

Το όλο σύστημα πέδησης θα πρέπει να εγγυάται και να διασφαλίζει απόλυτα το όχημα, 

τους επιβαίνοντες, καθώς και την μακροχρόνια καλή λειτουργία του. 

      

Α5. Σύστημα ανάρτησης 

 

Θα πρέπει να είναι ανάλογα ισχυρό με ανοχή ασφάλειας ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο 

φορτίο του οχήματος(G.V.W.). 



 

 

Α6. Σύστημα κύλισης  

 

Οι τροχοί θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ασφάλεια ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο 

φορτίο (G.V.W.) κατά την μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα του οχήματος με πλήρες 

φορτίο. 

 

Α7. Κινητήρας οχήματος 

 

Ο κινητήρας κυβισμού 2.800 κ.ε. περίπου θα πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος, 

υδρόψυκτος, εξελιγμένου τύπου, μικρής κατανάλωσης με μέγιστη δυνατή οικονομικότητα 

σε καύσιμο, αποδίδοντας ονομαστική μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 105 ίππων, με 

προδιαγραφές που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ε.Ε., ως προς τον περιορισμό εκπομπής 

καυσαερίων. 

 

Α8. Ηλεκτρικό σύστημα 

 

Θα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές 12 V – 88 Ah και δυναμό 14 V – 55 Α. 

Θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα βασικά φώτα και τα φλας που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. 

 

 

Β. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

Β.1 ΚΑΡΟΤΣΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ: 

Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή 

 

Η προς προμήθεια καινούργια καρότσα φόρτωσης, με ποινή απορρίψεως της προσφοράς θα 

πρέπει: 

 

1. Να είναι ανοικτού τύπου μεταλλική καρότσα, κατάλληλα νευρωμένη και ενισχυμένη, 

με πλαϊνά φόρτωσης και εκκένωσης, ανατρεπόμενη και από τις τρεις πλευρές του 

οχήματος. 

 

2. Τα πλαϊνά θα πρέπει να ανοίγουν προς τα άνω ή προς τα κάτω, ανάλογα των αναγκών 

του φορτίου και θα ασφαλίζουν στην κλειστή τους θέση, με κατάλληλους 

ταχυσυνδέσμους. 

 

3. Να είναι μεταβλητή και κατάλληλη για την μεταφορά φορτίων που θα καλύπτουν 

πάγιες ανάγκες μεταφορών των υπηρεσιών του Δήμου. 

 

4. Να φέρει κατάλληλα ενισχυμένο δάπεδο, ικανό για ωφέλιμο φορτίο, τουλάχιστον 1,5 

τόνου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η κιβωτάμαξα 

 



 

Η κιβωτάμαξα θα πρέπει να είναι ανοικτού τύπου, στιβαρής κατασκευής και πρώτης 

χρήσης, κατασκευασμένη από χαλυβδόφυλλα, κοιλοδοκούς και ενισχύσεις ικανού πάχους, 

με κολλήσεις συνεχούς ραφής, ώστε να διασφαλίζουν ανθεκτικότητα κατασκευής και η 

επιφάνεια φόρτωσης θα είναι 310 x 170 x 40 εκατοστά περίπου.   

 

Βάση πλαισίου και κυλινδρικά άκρα στηρίξεως. 

 

α. Η κιβωτάμαξα θα πρέπει να εδράζεται, σε βάση πλαισίου, με τέσσερα κυλινδρικά άκρα 

στηρίξεως, κατά τρόπο, που να επιτρέπει την κατ΄επιλογή ανατροπή της και από τις τρεις 

πλευρές του οχήματος, από ύψος 1 μέτρου και υπό γωνία ανατροπής 45
ο
 περίπου, ώστε να 

επιτρέπει την πλήρη εκκένωσή της με ευχέρεια. 

 

β. Όλα τα ανωτέρω μέρη που απαρτίζουν την υπερκατασκευή θα πρέπει να είναι ενιαία 

τοποθετημένα στην βάση του πλαισίου με τέτοιο τρόπο που να προσαρμόζεται σταθερά ή 

μεταβλητά (αποσπώμενα) στο ειδικό ενδιάμεσο πλαίσιο του οχήματος με ασφάλεια, έτσι 

ώστε αποτελεσματικά να διασφαλίζεται η πλήρης ενσωμάτωση της υπερκατασκευής στο 

όχημα (αυτοκινούμενο πολυμηχάνημα), του προς προμήθεια οχήματος. 

Ηλεκτροϋδραυλικό κύκλωμα 

 

α. Θα πρέπει να φέρει κατάλληλο ηλεκτροϋδραυλικό εξοπλισμό, ώστε εύκολα και 

γρήγορα να μπορεί αυτοδύναμα, κατά περίπτωση, να ανυψώνει και να ανατρέπει την 

κιβωτάμαξα και στις τρεις πλευρές του οχήματος. 

  

β. Ο εξοπλισμός, με το υδραυλικό έμβολο ανατροπής, τις σωληνώσεις του υδραυλικού 

κυκλώματος και τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα διευθετημένος, ώστε να μην έρχεται σε επαφή με τα υλικά φόρτωσης, για 

αποφυγή εμπλοκών και διευκόλυνση εργασιών ελέγχου, επισκευής, συντήρησης και 

αντικατάστασής του. 

 

Άλλα στοιχεία 

 

H καρότσα φόρτωσης θα πρέπει να φέρει αντανακλαστικές λωρίδες ή και σήματα 

σύμφωνα με Κ.Ο.Κ. 

 

H καρότσα φόρτωσης απαραιτήτως θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης 

ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001, σήματος ασφάλειας CE, καθώς και 

πιστοποιητικά ποιότητας ηλεκτροσυγκολλητών. 

 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα 

πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 

9001 για το παρεχόμενο service. 

 

Στην καρότσα φόρτωσης θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία: 

 

- Έτος κατασκευής. 

- Αριθμός σειράς παραγωγής. 

 

 



 

Β.2 ΛΕΠΙΔΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ: 

Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή 

 

Η προς προμήθεια καινούργια λεπίδα εκχιονισμού, με ποινή απορρίψεως της προσφοράς θα 

πρέπει: 

 

1. Να είναι κατάλληλη για τον εκχιονισμό  δρόμων, πλατειών, πεζοδρόμων, χώρων 

στάθμευσης και γενικώς για εκεί που οι μεγάλες εκχιονιστικές λεπίδες δεν είναι δυνατόν 

να χρησιμοποιηθούν και να αποδώσουν. 

 

2. Να μπορεί κατά περίπτωση, να προσαρμόζεται εύκολα στο εμπρός μέρος του προς 

προμήθεια οχήματος, με την βοήθεια ειδικής βάσης ανάρτησης και τηλεσκοπικών 

ποδαρικών στήριξης, ώστε να είναι αποσπώμενη. 

 

3. Να είναι εύχρηστη και να πληρεί διεθνείς εργονομικούς κανόνες και πρότυπα κατά DIN 

76060 που αφορούν διαστάσεις, στήριξη και τρόπο κατασκευής. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η λεπίδα εκχιονισμού θα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής πρώτης χρήσης, 

κατασκευασμένη από χαλυβδόφυλλα, κοιλοδοκούς και ενισχύσεις ικανού πάχους, με 

κολλήσεις συνεχούς ραφής, ώστε να διασφαλίζουν ανθεκτικότητα κατασκευής. Η 

επιφάνεια της λεπίδας,  θα πρέπει να έχει εύρος 200 εκατοστών περίπου και ύψος που δεν 

θα είναι μικρότερο των 60 εκατοστών. Το συνολικό δε βάρος, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τα 250 κιλά.  

 

Η λεπίδα εκχιονισμού θα πρέπει να διαθέτει: 

 

Ηλεκτροϋδραυλικό κύκλωμα 

 

Με κατάλληλο ηλεκτροϋδραλικό εξοπλισμό ώστε εύκολα και γρήγορα κατόπιν 

συνδέσεων τροφοδοσίας με το κύκλωμα του οχήματος να μπορεί αυτοδύναμα να ρυθμίζει 

το ύψος και τον προσανατολισμό της κλίσης εκχιονισμού , μέσω τηλεσκοπικών εμβόλων 

που θα ενεργοποιούνται κατά περίπτωση. 

 

 

 

Λάμα απόξεσης 

 

Για την αντιμετώπιση πεπιεσμένου χιονιού και πάγου, θα πρέπει να φέρει λάμα απόξεσης 

ύψους 10 εκατοστών περίπου, καθ’ όλο το μήκος της λεπίδας εκχιονισμού, 

προσαρμοσμένης στο κάτω μέρος της. 

 



 

 

Σύστημα προστασίας 

 

Για την προστασία από κρούσεις η λεπίδα εκχιονισμού θα πρέπει να φέρει σύστημα 

οπισθοδρόμησης της λεπίδας και αυτόματης επαναφοράς της με την χρήση κατάλληλων 

ελαστικών δακτυλίων. 

 

Ειδική βάση ανάρτησης 

 

Για την ταχεία εμπρόσθια ζεύξη το συγκρότημα θα πρέπει να φέρει ειδική βάση 

ανάρτησης η οποία αφού θα τοποθετηθεί κατάλληλα στο όχημα θα πρέπει να επιτρέπει 

την ταχεία εμπρόσθια ζεύξη της λεπίδας εκχιονισμού. 

 

Εξοπλισμός 

 

Η προς προμήθεια λεπίδα εκχιονισμού θα πρέπει να φέρει: 

 

 Χειριστήριο που θα είναι τοποθετημένο στον θάλαμο οδήγησης του οχήματος. 

 

 Τηλεσκοπικά ποδαρικά στήριξης, κατάλληλα για την ζεύξη με την βάση ανάρτησης ή 

την εναπόθεση της λεπίδας εκχιονισμού στο έδαφος. 

 

Άλλα στοιχεία 

 

Η λεπίδα εκχιονισμού θα πρέπει να φέρει σημαία σήμανσης στα δύο της άκρα. 

 

Η λεπίδα εκχιονισμού απαραιτήτως θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης 

ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001, καθώς και σήματος ασφάλειας CE. 

 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα 

πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 

9001 για το παρεχόμενο service. 

 

Στην λεπίδα εκχιονισμού θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία: 

 

- Έτος κατασκευής. 

- Αριθμός σειράς παραγωγής. 

 

 

 

B.3 ΔΙΑΣΠΟΡΕΑΣ ΑΛΑΤΟΣ: 

Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή 

 

Ο προς προμήθεια καινούργιος διασπορέας, με ποινή απορρίψεως της προσφοράς θα πρέπει: 

 



 

1. Να είναι κατάλληλος για την διασπορά άλατος, άμμου και μικρού χαλικιού με χοάνη 

απόθεσης υλικού χωρητικότητας 1200 περίπου λίτρων. 

 

2. Να μπορεί, κατά περίπτωση, να προσαρμόζεται εύκολα πάνω στην καρότσα του προς 

προμήθεια οχήματος, με την βοήθεια τεσσάρων τηλεσκοπικών ποδαρικών στήριξης, ώστε 

να είναι μεταβλητός και αποσπώμενος. 

 

3. Να είναι εύχρηστος και να πληρεί διεθνείς εργονομικούς κανόνες και πρότυπα που 

αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Το κυρίως σώμα του διασπορέα, ανάλογων διαστάσεων της καρότσας  του προς 

προμήθεια οχήματος, θα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και πρώτης χρήσης, 

κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ικανού πάχους με κολλήσεις συνεχούς ραφής 

και πριτσίνια, που να διασφαλίζουν ανθεκτικότητα κατασκευής και καθαρό βάρος που δεν 

θα πρέπει να υπερβαίνει τα 450 κιλά. Θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την μεταφορά 

υλικών διασποράς, ωφέλιμου φορτίου 1 τόνου περίπου. 

 

Ο διασπορέας θα πρέπει να αποτελείται από: 

 

Χοάνη απόθεσης υλικού διασποράς 

 

Η χοάνη απόθεσης υλικού διασποράς θα πρέπει να είναι χωρητικότητας 1.250 περίπου 

λίτρων. 

 

Για την διαλογή των κόκκων του υλικού διασποράς και την αποφυγή εισόδου 

ογκωδέστερων του επιτρεπτού, θα πρέπει να φέρει προς την οροφή, ανοξείδωτο δικτυωτό 

πλέγμα, ενώ για την προώθηση του υλικού διασποράς προς τον περιστρεφόμενο δίσκο, θα 

πρέπει να φέρει σε όλη την έκταση του πυθμένα, ανοξείδωτη αλυσίδα τροφοδοσίας 

οριζόντιας λειτουργίας, κατάλληλα σχεδιασμένη. 

Περιστρεφόμενος δίσκος 

 

Η διασπορά θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ενός περιστρεφόμενου δίσκου 

διαμέτρου 60 εκατοστών περίπου, με εύρος διασκορπισμού τα 2 έως 8 μέτρα κατά 

περίπτωση και με δυνατότητες ασύμμετρης πλευρικής διασποράς και ρύθμισης της 

ποσότητας, από χειριστήριο τοποθετημένο στο εσωτερικό του θαλάμου οδήγησης του 

οχήματος. 

 

Ο δίσκος διασποράς απαραιτήτως θα πρέπει να είναι ανακλεινόμενος προς τα πάνω, ώστε 

να μπορεί να μεταφέρεται απρόσκοπτα. 

 

Κινητήρας εργασίας 

 



 

Ο κινητήρας εργασίας θα πρέπει να είναι δικύλινδρος, πετρελαιοκίνητος ή βενζινοκίνητος, 

αερόψυκτος, εξελιγμένου τύπου μικρής κατανάλωσης με μέγιστη δυνατή οικονομικότητα 

σε καύσιμο, επαρκούς ισχύος, κατάλληλος για την συγκεκριμένη εφαρμογή. 

 

Το ηλεκτρικό σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές  

12V-18A περίπου και θα πρέπει να φέρει εκκινητή με ηλεκτρική και μηχανική ανάφλεξη. 

Εξοπλισμός 

 

Ο προς προμήθεια διασπορέας θα πρέπει να φέρει: 

 

 Χειριστήριο που θα μπορεί να τοποθετηθεί και στον θάλαμο οδήγησης του οχήματος. 

 

 Μουσαμά κάλυψης της χοάνης απόθεσης του υλικού με διάταξη γρήγορης 

μετακίνησής του. 

 

 Τέσσερις (4) ειδικές μπάρες, για συγκράτηση του διασπορέα στην καρότσα του 

οχήματος. 

 

 Τέσσερα (4) τηλεσκοπικά ποδαρικά στήριξης κατάλληλα για την εναπόθεση του 

διανομέα στο έδαφος. 

 

 Περιστρεφόμενο φανό εργασίας στο πίσω μέρος του διασπορέα. 

 

Άλλα στοιχεία 

 

Ο διασπορέας θα φέρει αντανακλαστικές λωρίδες ή και σήματα σύμφωνα με Κ.Ο.Κ. 

 

Ο διασπορέας απαραιτήτως θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας 

της διεθνούς σειράς ISO 9001, καθώς και σήματος ασφάλειας CE. 

 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα 

πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 

9001 για το παρεχόμενο service. 

 

Στον διασπορέα θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία: 

 

- Έτος κατασκευής. 

- Αριθμός σειράς παραγωγής. 

 

 

 

Β.4 ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗ ΦΥΛΛΩΝ/ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: 

Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή 

 

Ο προς προμήθεια, αναρροφητής φύλλων/μικροαπορριμμάτων χωρητικότητας 4 m
3
 

περίπου, με ποινή απορρίψεως της προσφοράς θα πρέπει: 

 



 

1. Να είναι κατάλληλος, για την με αναρρόφηση περισυλλογή απορριμμάτων από 

δύσβατα σημεία και περιφράξεις δρόμων, πλατειών και πεζοδρόμων, μικροαπορριμμάτων 

από απορριμματοδέκτες με ελαφρά απορρίμματα πεζών, καθώς και χόρτων και φύλλων 

από κήπους και δεντροστοιχίες. 

 

2. Να είναι επίσης κατάλληλος για την μηχανική περισυλλογή κυλιόμενων κάδων 

απορριμμάτων κατά ΕΝ 840-1-2/5/6, από στενούς δρόμους, πεζοδρόμους, εμπορικούς και 

στεγασμένους χώρους της πόλης. 

 

3. Να έχει μια κλειστού τύπου κιβωτάμαξα περισυλλογής απορριμμάτων, χωρίς συμπίεση, 

χωρητικότητας 4 m
3
 περίπου, με θυρίδα στην οροφή της υπερκατασκευής κατάλληλη για 

την μηχανική περισυλλογή και την εκφόρτωση των συλλεγομένων απορριμμάτων. 

 

4. Να έχει υδραυλικό σύστημα ανύψωσης και ανατροπής κυλιόμενων κάδων 

απορριμμάτων κατά ΕΝ 840-1-2/5/6. 

 

5. Να είναι δορυφορικός ώστε να μπορεί, η κιβωτάμαξα να ανατρέπεται από κατάλληλο 

ύψος και να αδειάζει σε μεγάλα απορριμματοφόρα οχήματα. 

 

6. Να έχει υποχρεωτικά ωφέλιμο φορτίο, τουλάχιστον 1 τόνου. 

 

Κιβωτάμαξα 

 

α. Θα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και πρώτης χρήσης, κλειστού τύπου σκάφη, 

χωρητικότητας 4 m
3
. 

 

β. Για την διευκόλυνση της μηχανικής περισυλλογής και την εκφόρτωση των 

συλλεγομένων απορριμμάτων, θα πρέπει να φέρει ανοιγόμενη θυρίδα, στην οροφή της 

υπερκατασκευής.   

 

γ. Η κιβωτάμαξα θα πρέπει να είναι ενιαία και στεγανή, κατασκευασμένη, από 

χαλυβδόφυλλα πάχους τουλάχιστον 2,0 χιλιοστών, κατάλληλα νευρωμένα και ενισχυμένη 

εξωτερικά στον πυθμένα και στην πίσω πλευρά της, με τρόπο που να διασφαλίζει 

στιβαρότητα κατασκευής και ανθεκτικότητα, κατάλληλη για τα μεταφερόμενα φορτία 

απορριμμάτων. 

 

Συγκρότημα αναρρόφησης 

 

Το συγκρότημα θα πρέπει να αποτελείται από: 

 

α. Τον κινητήρα εργασίας  

 

Ο κινητήρας κυβισμού θα πρέπει να είναι βενζινοκίνητος, αερόψυκτος, εξελιγμένου τύπου 

μικρής κατανάλωσης με μέγιστη δυνατή οικονομικότητα  σε καύσιμο, αποδίδοντας 

ονομαστική μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 9 ίππων. Το ηλεκτρικό σύστημα θα πρέπει να 

αποτελείται από συσσωρευτές 12 V – 18 Α, περίπου και θα πρέπει να φέρει εκκινητή με 

ηλεκτρική και μηχανική ανάφλεξη. 

 

β. Τον στρόβιλο εργασίας, τον κλωβό προστασίας του και την δεξαμενή ύδατος. 



 

 

Ο στρόβιλος θα πρέπει να βρίσκεται μέσα σε κατάλληλο κλωβό προστασίας, να είναι 

εύκολα επισκέψιμος, να διαθέτει πτερύγια, πάχους περίπου 5 χιλιοστών και αναρροφητική 

ικανότητα τουλάχιστον 80 m
3
 ανά λεπτό, με ικανότητα μικροτεμαχισμού των 

αναρροφόμενων απορριμμάτων.  

 

Ο κλωβός προστασίας θα πρέπει να διαθέτει σύστημα καταστολής της σκόνης, με 

καταιονισμό ύδατος και τροφοδοσία από δεξαμενή ύδατος χωρητικότητας τουλάχιστον 50 

λίτρων. 

 

γ. Αγωγός αναρρόφησης 

 

Ο αγωγός αναρρόφησης θα πρέπει να είναι εύχρηστος και να φέρει κατάλληλο ρύγχος 

εισόδου με εύκαμπτο αγωγό, διαμέτρου 180 χιλιοστών και μήκους 5 μέτρων περίπου. 

 

Βάση πλαισίου και πυλώνες υπερκατασκευής 

 

α. Η κιβωτάμαξα θα πρέπει να εδράζεται με τον πυθμένα της στην βάση του πλαισίου και 

με την πίσω πλευρά της, στους πυλώνες στήριξης της κιβωτάμαξας, κατά τρόπο, που να 

επιτρέπει την πλήρη εκκένωσή της, από ύψος τουλάχιστον 1.400 χιλιοστών και υπό γωνία 

ανατροπής περίπου 90
ο
, ώστε να μπορεί να αδειάζει και σε μεγάλα απορριμματοφόρα 

οχήματα. 

 

β. Η βάση του πλαισίου με τους πυλώνες της υπερκατασκευής θα πρέπει να είναι 

εξολοκλήρου γαλβανισμένοι εν θερμώ κατά DIN 50976 για την αποτελεσματική 

προστασία από την διάβρωση. 

 

γ. Μεταξύ των πυλώνων θα πρέπει να φέρει υδραυλικό σύστημα ανύψωσης και 

ανατροπής κυλιόμενων κάδων απορριμμάτων κατά ΕΝ 840-1-2/5/6. 

   

δ. Όλα τα ανωτέρω μέρη που απαρτίζουν την υπερκατασκευή θα πρέπει να είναι ενιαία 

τοποθετημένα στην βάση του πλαισίου με τέτοιο τρόπο που να προσαρμόζεται σταθερά ή 

μεταβλητά (αποσπώμενα) στο ειδικό ενδιάμεσο πλαίσιο του οχήματος με ασφάλεια, έτσι 

ώστε αποτελεσματικά να διασφαλίζεται η πλήρης ενσωμάτωση της υπερκατασκευής στο 

όχημα (αυτοκινούμενο πολυμηχάνημα), του προς προμήθεια οχήματος. 

 

Ηλεκτροϋδραυλικό κύκλωμα 

 

Θα πρέπει να φέρει κατάλληλο ηλεκτροϋδραυλικό εξοπλισμό, ώστε εύκολα και γρήγορα 

να μπορεί αυτοδύναμα, κατά περίπτωση, να ανυψώνει και να ανατρέπει την κιβωτάμαξα 

και να ενεργοποιεί το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης και ανατροπής των κάδων 

απορριμμάτων.  

 

Άλλα στοιχεία 

 

Ο αναρροφητής φύλλων/μικροαπορριμμάτων χωρητικότητας 4 m
3
 περίπου,  

θα φέρει αντανακλαστικές λωρίδες ή και σήματα σύμφωνα με Κ.Ο.Κ. 

 



 

Ο αναρροφητής φύλλων/μικροαπορριμμάτων χωρητικότητας 4 m
3
 περίπου, απαραιτήτως 

θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 

9001, σήματος ασφάλειας CE, καθώς και πιστοποιητικά ποιότητας ηλεκτροσυγκολλητών. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα 

πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 

9001 για το παρεχόμενο service. 

 

Στον αναρροφητή φύλλων/μικροαπορριμμάτων χωρητικότητας 4 m
3
 περίπου, θα πρέπει να 

υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία: 

 

- Έτος κατασκευής. 

- Αριθμός σειράς παραγωγής. 

 

 

 

Β.5. ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 

Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή 

 

Το προς προμήθεια πλυστικό σύστημα, με ποινή απορρίψεως της προσφοράς θα πρέπει: 

 

1. Να είναι κατάλληλο για πλύσιμο  πεζοδρομίων, τοίχων, κτιρίων, κ.λπ., απολύμανση 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ψεκασμό δεντροστοιχειών και κήπων, αποκόλληση 

αφισών, τσίχλων και graffiti. 

 

2. Να είναι ενιαίου κλειστού τύπου, με ηχομονωτική επένδυση, κατάλληλη για νυχτερινή 

εργασία. 

 

3. Να έχει δεξαμενή νερού χωρητικότητας 1.000 λίτρων περίπου, με διατάξεις κατάλληλες 

για τροφοδοσία, τόσο από ταμιευτήρες νερού, όσο και από δίκτυο πόλεως. 

 

4. Να φέρει συγκρότημα εκτόξευσης θερμού και ψυχρού ύδατος, προηγμένης 

τεχνολογίας, αποτελούμενο από ανεξάρτητο βοηθητικό κινητήρα εργασίας, (ώστε η 

πλυστική μονάδα να λειτουργεί αυτόνομα και σε περίπτωση που βρίσκεται εκτός 

οχήματος), αντλία υψηλής πίεσης, βραστήρα εξοπλισμένο με σωλήνα υψηλής πίεσης,  

πιστόλι εκτόξευσης χειρός με ακροφύσιο, κατάλληλο για υδροαμμοβολή, ψεκασμό και 

απολύμανση. 

 

Ο ειδικός κλωβός προστασίας 

 

α. Θα πρέπει να είναι ενιαίου κλειστού τύπου και στιβαρής κατασκευής. 

 

β. Για την διευκόλυνση του χρήστη και την πρόσβαση στην δεξαμενή νερού, στο 

πλυστικό συγκρότημα και τους αποθηκευτικούς χώρους, θα πρέπει να φέρει συμμετρικά, 

πλαγίως ανοιγόμενες θυρίδες με κλειδαριά ασφαλείας, (μια σε κάθε κατά μήκος πλευρά), 

οι οποίες θα σταθεροποιούνται ανοικτά.   

 

γ. Ο κλωβός προστασίας, θα πρέπει να είναι ενιαίος με βάση κατασκευασμένη από 

κοιλοδοκούς και πλαίσιο ικανού πάχους, διαμορφωμένα κατάλληλα και επενδεδυμένα με 

φύλλα αλουμινίου πάχους 2,0 χιλιοστών «κριθαράκι», ώστε να διασφαλίζουν στιβαρότητα 

κατασκευής και ανθεκτικότητα κατάλληλη για τα μεταφερόμενα φορτία. 



 

 

δ. Η βάση με το ενιαίο πλαίσιο θα πρέπει να είναι εξολοκλήρου γαλβανισμένα εν θερμώ 

κατά DIN 50976, μετά την πλήρη συγκόλληση όλων των μεταλλικών μερών για 

αποτελεσματική προστασία από την διάβρωση. 

 

ε. Για την ανάγκη νυχτερινής εργασίας σε αστικές πολυσύχναστες και τουριστικές 

περιοχές, θα πρέπει ο κλωβός να φέρει εσωτερικά κατάλληλη ηχομονωτική επένδυση, για 

περιορισμό της ηχορύπανσης και μείωση της στάθμης θορύβου. 

 

Η δεξαμενή νερού 

 

α. Εντός του κλωβού προστασίας και ενσωματωμένη στην εμπρόσθια θέση θα πρέπει να 

υπάρχει δεξαμενή νερού χωρητικότητας 1.000 λίτρων περίπου. 

 

β. Η δεξαμενή νερού θα πρέπει να διαθέτει δείκτη πληρότητας και να είναι εξοπλισμένη 

με βιδωτό καπάκι κατάλληλο για τροφοδοσία από ταμιευτήρες νερού και υδραυλική 

διάταξη για τροφοδοσία από δίκτυο πόλεως. 

         

Το πλυστικό συγκρότημα 

 

Το πλυστικό συγκρότημα θα πρέπει να αποτελείται από: 

  

α. Τον κινητήρα εργασίας 

 

Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι βενζινοκίνητος, εξελιγμένου τύπου μικρής κατανάλωσης 

με μέγιστη δυνατή οικονομικότητα σε καύσιμο, αποδίδοντας ονομαστική μέγιστη ισχύ 

τουλάχιστον 12 ίππων. Το ηλεκτρικό σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές 

12 V – 18 A, περίπου και θα πρέπει να φέρει εκκινητή με ηλεκτρική και μηχανική 

ανάφλεξη. 

 

β. Την αντλία υψηλής πίεσης  

 

Η αντλία υψηλής πίεσης θα πρέπει να παρέχει ρυθμιζόμενη πίεση λειτουργίας έως και 200 

bar περίπου και ρυθμιζόμενη ογκομετρική ταχύτητα νερού από 500 – 900 λίτρα περίπου 

την ώρα. 

 

 

γ. Τον βραστήρα 

 

Ο βραστήρας θα πρέπει να φέρει καυστήρα πετρελαίου για παροχή ζεστού νερού 

ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας έως και 140 βαθμούς Κελσίου περίπου. 

 

δ. Τον εξοπλισμό 

 

Ο εξοπλισμός του πλυστικού συγκροτήματος θα πρέπει επίσης να αποτελείται από: 

 

 Αγωγό (σωλήνα υψηλής πίεσης) μήκους 20 μέτρων περίπου. 

 

 Πιστόλι χειρός με αυλό υψηλής πίεσης μήκους 1 μέτρου περίπου. 



 

 

 Ακροφύσιο (μπεκ) εκτόξευσης ρυθμιζόμενης υδάτινης δέσμης τριών σημείων. 

 

 Σύστημα ρύθμισης προγράμματος και λειτουργίας, εκτοξευμένης δέσμης 

απορρυπαντικών και θερμού και ψυχρού ύδατος. 

 

Οι αποθηκευτικοί χώροι 

 

α. Εντός του κλωβού προστασίας και κατά μήκος των πλευρικών θυρίδων, θα πρέπει να 

υπάρχουν δύο αποθηκευτικοί χώροι ικανής χωρητικότητας, κατάλληλοι τόσο για 

εξαρτήματα και σύνεργα καθαρισμού, όσο και για δοχεία απορρυπαντικού και 

απολυμαντικού υγρού. 

 

β. Οι αποθηκευτικοί χώροι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοελάσματα 

ικανού πάχους και εξολοκλήρου γαλβανισμένοι εν θερμώ κατά DIN 50976 μετά την 

πλήρη συγκόλληση όλων των μεταλλικών μερών, για αποτελεσματική προστασία από την 

διάβρωση. 

 

Βάση πλαισίου υπερκατασκευής 

 

Όλα τα ανωτέρω μέρη που απαρτίζουν την υπερκατασκευή θα πρέπει να είναι ενιαία 

τοποθετημένα στην βάση του πλαισίου με τέτοιο τρόπο που να προσαρμόζεται σταθερά ή 

μεταβλητά (αποσπώμενα) στο ειδικό ενδιάμεσο πλαίσιο του οχήματος με ταχυσυνδέσμους 

ασφαλείας, έτσι ώστε αποτελεσματικά να διασφαλίζεται η πλήρης ενσωμάτωση της 

υπερκατασκευής στο όχημα (αυτοκινούμενο πολυμηχάνημα), τόσο των προς προμήθεια 

οχημάτων, όσο και των ανάλογων πολυμηχανημάτων που ήδη διαθέτει ο Δήμος Δράμας. 

 

Άλλα στοιχεία 

 

Το πλυστικό σύστημα, θα φέρει αντανακλαστικές λωρίδες ή και σήματα σύμφωνα με 

Κ.Ο.Κ. 

 

Το πλυστικό σύστημα, απαραιτήτως θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης 

ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001, καθώς και σήματος ασφάλειας CE. 

 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα 

πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 

9001 για το παρεχόμενο service. 

 

Στο πλυστικό σύστημα, θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία: 

 

- Έτος κατασκευής. 

- Αριθμός σειράς παραγωγής. 

 

Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση στην προαναφερόμενη λεπίδα, θα 

εκτιμηθεί ιδιαιτέρως και με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της 

προαναφερόμενης Τεχνικής Περιγραφής & Προδιαγραφής, που αφορούν διαστάσεις, 

βάρη, χωρητικότητες, σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα, εκφρασμένα κατά EN, DΙΝ κ.λ.π. 

 



 

 

 

 

Β.6. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.  

Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή 

 

Το προς προμήθεια πυροσβεστικό σύστημα, με ποινή απορρίψεως της προσφοράς θα 

πρέπει: 

 

1. Να είναι κατάλληλο για άμεσης παρέμβασης πυρόσβεση, άντληση υδάτων, πότισμα 

πρασίνου και πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων, κατά περίπτωση. 

 

2. Να διαθέτει μία δεξαμενή νερού, χωρητικότητας τουλάχιστον 2.000 λίτρων, με 

διατάξεις κατάλληλες, τόσο για την τροφοδοσία, όσο και την εκκένωσή της. 

 

3. Να φέρει συγκρότημα εκτόξευσης αφρού και ύδατος, αποτελούμενο από ανεξάρτητο 

βοηθητικό κινητήρα εργασίας, (ώστε η πυροσβεστική μονάδα να λειτουργεί αυτόνομα και 

σε περίπτωση που βρίσκεται εκτός οχήματος), αφρογεννήτρια, ογκομετρική αντλία 

μεσαίας/χαμηλής πίεσης, εξοπλισμένη με αγωγό ικανής διαμέτρου και δύο πιστόλια 

χειρός, εκτόξευσης αφρού και ύδατος αντίστοιχα, κατάλληλα για πυρόσβεση.  

 

4. Να διαθέτει κλωβό προστασίας, του κινητήρα εργασίας, της ογκομετρικής αντλίας 

μεσαίας/χαμηλής πίεσης και του πίνακα ελέγχου ενδείξεων και οργάνων. 

 

Το πλαίσιο 

 

α. Το πλαίσιο, θα πρέπει να είναι ενιαίο, με βάση κατασκευασμένη από χαλυβδόφυλλα 

και στραντζαριστά ικανού πάχους, διαμορφωμένα κατάλληλα ώστε να διασφαλίζουν 

στιβαρότητα κατασκευής και ανθεκτικότητα κατάλληλη για τον εξοπλισμό και τα 

μεταφερόμενα φορτία. 

 

Η δεξαμενή 

 

α. Επί του πλαισίου και ενσωματωμένη στο εμπρός μέρος του συγκροτήματος, θα πρέπει 

να υπάρχει μία δεξαμενή νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 2.000 λίτρων, 

κατασκευασμένη από πολυεστέρα με ενίσχυση από ίνες υάλου (fiber glass) κατάλληλα 

επεξεργασμένο για αντοχή στην συγκεκριμένη εφαρμογή και με εσωτερικά διαφράγματα 

για περιορισμό της μετατόπισης του περιεχομένου, κατά την μετακίνηση του οχήματος. 

 

β. Η δεξαμενή νερού θα πρέπει να διαθέτει φίλτρο νερού, δείκτη πληρότητας και να είναι 

εξοπλισμένη με βιδωτό καπάκι κατάλληλο για τροφοδοσία από ταμιευτήρες νερού και 

υδραυλική διάταξη για τροφοδοσία από πυροσβεστικό δίκτυο. 

 

Το πυροσβεστικό συγκρότημα  

 

Το πυροσβεστικό συγκρότημα θα πρέπει να αποτελείται από: 

 

α. Τον κινητήρα εργασίας 

 



 

Ο κινητήρας επαρκούς κυβισμού, θα πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος ή βενζινοκίνητος, 

υδρόψυκτος, εξελιγμένου τύπου μικρής κατανάλωσης με μέγιστη δυνατή οικονομικότητα 

σε καύσιμο, αποδίδοντας ονομαστική μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 13 ίππων. Το ηλεκτρικό 

σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές 12 V – 18 A, και θα πρέπει να φέρει 

εκκινητή με ηλεκτρική και μηχανική ανάφλεξη. 

 

β. Την ογκομετρική αντλία μεσαίας/χαμηλής πίεσης  

 

Η ογκομετρική αντλία μεσαίας/χαμηλής πίεσης θα πρέπει να παρέχει ρυθμιζόμενη πίεση 

λειτουργίας, με μέγιστη τα 40 bar περίπου και ρυθμιζόμενη ογκομετρική ταχύτητα νερού, 

με μέγιστη τα 50 λίτρα περίπου το λεπτό. 

 

γ. Τον κλωβό προστασίας 

 

Για την ανάγκη προστασίας και εργασίας σε αστικές πολυσύχναστες και τουριστικές 

περιοχές, θα πρέπει ο κινητήρας εργασίας και η ογκομετρική αντλία μεσαίας/χαμηλής 

πίεσης, να φέρουν κατάλληλο κλωβό, για προστασία, περιορισμό της ηχορύπανσης και 

μείωση της στάθμης θορύβου, με κατάλληλη θυρίδα πρόσβασης για την καθημερινή τους 

συντήρηση και φροντίδα. 

 

δ. Τον εξοπλισμό 

 

Ο εξοπλισμός του πυροσβεστικού συγκροτήματος θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει: 

 

 Κινούμενο στροφείο περιέλιξης αγωγού εκτόξευσης, τοποθετημένο στο πίσω μέρος 

της υπερκατασκευής. 

 

 Αγωγό πυρόσβεσης ικανής διαμέτρου και μήκους τουλάχιστον 15 μέτρων. 

 

 Πιστόλι χειρός με αυλό, εκτόξευσης αφρού. 

 

 Πιστόλι χειρός με αυλό, εκτόξευσης ύδατος. 

 

 Αγωγό αναρρόφησης υδάτων, ικανής διαμέτρου, με κατάλληλο ρύγχος. 

 

 Προβολέα εργασίας, τοποθετημένο στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής. 

 

ε. Τον πίνακα ελέγχου και οργάνων 

 

Σε στεγανό κουτί, θα πρέπει να υπάρχει πίνακας ελέγχου και οργάνων, στο πίσω μέρος 

του συγκροτήματος και σε ευπρόσιτη και εργονομική θέση.  

 

Ο πίνακας ελέγχου και οργάνων, θα πρέπει τουλάχιστον να διαθέτει: 

 

 Διακόπτες εκκίνησης και διακοπής λειτουργίας. 

 Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας με πίνακα προειδοποιήσεων. 

 Στροφόμετρο κινητήρα. 

 Ωρόμετρο λειτουργίας. 

 Μετρητή πίεσης.  

 Ρευματοδότης 12V. 



 

 Διακόπτη προβολέα εργασίας. 

 Διακόπτη εκτάκτου ανάγκης τύπου μανιταριού. 

 

Βάση πλαισίου υπερκατασκυής 

 

Όλα τα ανωτέρω μέρη που απαρτίζουν την υπερκατασκευή θα πρέπει να είναι ενιαία 

τοποθετημένα στην βάση του πλαισίου με τέτοιο τρόπο που να προσαρμόζεται σταθερά ή 

μεταβλητά (αποσπώμενα) στο ειδικό ενδιάμεσο πλαίσιο του οχήματος με ασφάλεια, έτσι 

ώστε αποτελεσματικά να διασφαλίζεται η πλήρης ενσωμάτωση της υπερκατασκευής στο 

όχημα (αυτοκινούμενο πολυμηχάνημα), του προς προμήθεια οχήματος. 

 

Άλλα στοιχεία 

 

Το πυροσβεστικό σύστημα, θα φέρει αντανακλαστικές λωρίδες ή και σήματα σύμφωνα με 

Κ.Ο.Κ. 

 

Το πυροσβεστικό σύστημα, απαραιτήτως θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά 

διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001, καθώς και σήματος ασφάλειας 

CE. 

 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα 

πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 

9001 για το παρεχόμενο service. 

 

Στο πυροσβεστικό σύστημα, θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία: 

 

- Έτος κατασκευής. 

- Αριθμός σειράς παραγωγής. 

 

 

Γ. ΨΕΥΔΟΣΑΣΣΙ (ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 

 

Μεταξύ του πλαισίου (σασσί) του οχήματος και της κιβωτάμαξας, θα πρέπει να υπάρχει 

ένα ψευδοσασσί (ενδιάμεσο πλαίσιο) το οποίο θα πρέπει: 

 

α. Να είναι χαλύβδινο, ισχυρής κατασκευής και να προσφέρει επαρκή στήριξη και 

ασφάλεια. 

 

β. Να φέρει κατάλληλο ηλεκτροϋδραυλικό εξοπλισμό, έτσι ώστε εύκολα και γρήγορα να 

μπορεί αυτοδύναμα να αφήνει στο έδαφος την υπερκατασκευή που φέρει και στην 

συνέχεια να παραλαμβάνει με ασφάλεια άλλες συμβατές ως προς αυτό κατά περίπτωση 

υπερκατασκευές, όπως:  

 

 ΚΑΔΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.  

 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.  

 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ.  

 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.  

 ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. 

 



 

Δ. ΒΑΦΗ 

Η βαφή, τόσο του οχήματος, όσο και των υπερκατασκευών και εξαρτημάτων, θα πρέπει 

να είναι σε δύο στρώσεις μετά από την προβλεπόμενη αντισκωριακή επεξεργασία και τα 

ανάλογα στοκαρίσματα (εργοστασιακή), εκτός ίσως των κατά περίπτωση ανοξείδωτων, 

αλουμινένιων και γαλβανισμένων εν θερμώ επιφανειών. 

 

Ε. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το ειδικό όχημα πολλαπλών χρήσεων (αυτοκινούμενο πολυμηχάνημα), υποχρεωτικά θα 

πρέπει, να πληρεί όλους τους κανόνες υγιεινής, εργονομίας και ασφάλειας που ισχύουν 

στα κράτη μέλη της Ε.Ε. 

 

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

α. Ο προμηθευτής θα πρέπει να φροντίσει για την έγκριση τύπου στην Ελλάδα για την 

απρόσκοπτη έκδοση άδειας κυκλοφορίας του. 

 

β. Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με πλήρη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και 

σημάτων σύμφωνα με ΚΟΚ κατά την ημέρα κυκλοφορίας του. 

 

γ. Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τον περιστρεφόμενο φανό εργασίας, τους 

απαραίτητους φανούς, καθρέφτες, ηχητικά όργανα, φωτιστικά νυχτερινής εργασίας και 

στο πίσω μέρος του οχήματος να υπάρχουν τα απαραίτητα αντανακλαστικά (ζέμπρες). 

 

δ. Τέλος θα πρέπει να φέρει χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του Δήμου Δράμας και 

περιμετρικά κίτρινη λωρίδα ύψους 100 χιλιοστών.  

 

Ζ. ΘΑ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

α. Κάθε τεχνολογική εξέλιξη των προς προμήθεια προϊόντων που θα αφορά ποιοτική 

αναβάθμιση, λειτουργικότητα, εργονομία και ασφάλεια αλλά και οικονομικότητα του 

συστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις των 

στοιχείων των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.  

β. Η άριστη αισθητική εμφάνιση των οχημάτων και η ποιότητα βαφής τους. 

 

 

 

 

 

                                                                                       10/12/2012 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

                                                                                                   ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                                            ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &  

ΑΝΑΛΥΚΛΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2012 

Προμήθεια οχήματος 4χ4 με έξι 

μεταβλητές αποσπώμενες 

υπερκατασκευές 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  

ΑΡΘΡΟ  1:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Η συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός Δημοτικών ή Κοινοτικών 

Προμηθειών, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α. 

  

ΑΡΘΡΟ  2:  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΠΟΥ  ΙΣΧΥΟΥΝ 

Οι Δημοτικές και Κοινοτικές εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

(Υπουργική απόφαση υπ΄ αριθμ.11389/93) 

  

ΑΡΘΡΟ  3:  ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  –  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών ακολουθούνται οι 

οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι 

αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούμενης προμήθειας τεχνικές προδιαγραφές των 

Υπουργείων Εσωτερικών, Δημοσίων Έργων και Εμπορίου, που αναφέρονται στην 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τις προδιαγραφές. 

  

ΑΡΘΡΟ 4:  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι : 

α. η διακήρυξη 

β. η τεχνική περιγραφή 

γ. η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

δ. η προσφορά 

ε. ο προϋπολογισμός (ενδεικτικός) της μελέτης 

στ. η σύμβαση 

  

ΑΡΘΡΟ 5:  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) μήνες 

  

ΑΡΘΡΟ 6:  ΦΟΡΟΙ  –  ΤΕΛΗ  –  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους 

φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

Τον μειοδότη βαρύνουν και τα έξοδα έκδοσης  άδειας κυκλοφορίας του οχήματος .  

  



 

 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΧΡΟΝΟΣ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) έτη από 

την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή. Κατά τη 

διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή 

αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας, εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρα βία ή 

κακή χρήση, οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

  

ΑΡΘΡΟ 8:  ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται με την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος 

από τον Ο.Τ.Α. ύστερα από τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής του Δήμου ή της 

Κοινότητας, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

 

 

 

 

 

 

 

Δράμα    10 /12 /2012 

  

       O   ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

  ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Ονομασία Τράπεζας………………………………………………………. 

Κατάστημα……………………………………………………………....... 

Ημερομηνία Έκδοσης………… 

Ευρώ…………. 

Προς 

ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Βερμίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου    66100 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡΙΘ.………….ΕΥΡΩ   7.500,00  
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  του 

ποσού των …………………………….ευρώ υπέρ  τ…………………… 

……………………………………………………….Δ/νση ………………………….. 

………………………………………………………..για τη συμμετοχή  τ………….... 

στον διενεργούμενο διαγωνισμό της…………………………………………………… 

για την Προμήθεια ενός (1) καινούριου οχήματος 4χ4 με έξι μεταβλητές αποσπώμενες 

υπερκατασκευές σύμφωνα με την υπ’ αριθμ….…………….. Διακήρυξη σας. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις  τ…   εν λόγω που απορρέουν από τη 

συμμετοχή τ….. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης της. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………….. 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας. 

 

 

 



 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

Ονομασία Τράπεζας………………………………………………………. 

Κατάστημα……………………………………………………………....... 

Ημερομηνία Έκδοσης………… 

Ευρώ…………. 

Προς 

ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Βερμίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου    66100 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡΙΘ.………ΕΥΡΩ      ,00. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του 

ποσού των …………………………….ευρώ υπέρ  της 

Εταιρείας……………………………………………………….Δ/νση………………… 

…………………………..………………… για τη καλή εκτέλεση των όρων της 

σύμβασης……………………συνολικής αξίας………………………….για την 

Προμήθεια ενός (1) οχήματος 4χ4 με έξι μεταβλητές αποσπώμενες υπερκατασκευές.  

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις  τ…   εν λόγω που απορρέουν από τη 

συμμετοχή τ……. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης της. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………….. 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
                                                              

                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

     

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ   

        

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ   ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

(ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)   

     

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΟΜΑΔΑ   Α ' ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντελεστής βαρύτητας 70 %) 

 

Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές.  30  

Ποιότητα - αποδοτικότητα  10  

Λειτουργικά χαρακτηριστικά  10  

    

    

    

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ  50  

 

ΟΜΑΔΑ Β' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής βαρύτητας 30 %) 

 

Διάστημα και κάλυψη της εγγύησης καλής λειτουργίας .   10  

Διασφάλιση τεχνικής υποστήριξης.   10  

Τρόπος αντιμετώπισης της συντήρησης και των επισκευών.   10  

Χρονική κάλυψη σε ανταλλακτικά και χρόνος παράδοσης 

ανταλλακτικών. 
 10  

Χρόνος παράδοσης οχήματος.   10  

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ  50  

 

Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων καθορίζεται σε 50 βαθμούς για 

τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. 

Η βαθμολογία αυξάνεται μέχρι τους 60 βαθμούς στις περιπτώσεις που 

υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση στους 60 βαθμούς πρέπει να 

προκύπτει από την αύξηση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδος. 

Η βαθμολογία μειώνεται μέχρι τους 40 βαθμούς στις περιπτώσεις που δεν 

καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης, αλλά, σε στοιχεία που κρίνονται μη ουσιώδη, 

υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η μείωση στους 40 

βαθμούς πρέπει να προκύπτει από την μείωση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδος. 



 

Απορρίπτονται οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και 

τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας 

της ομάδας. Η Τεχνική βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Β=(0,70 x ΒΑ)+ (0,30 x ΒΒ), 

όπου ΒΑ και ΒΒ είναι οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β αντίστοιχα. 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη η οποία παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο 

αθροίσματος σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανηγμένη τιμή της προσφοράς. 

                     Δράμα, 10/12/2012 

 

                       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

                  Μαυρίδης Δημήτριος 

                                                                                                             Διπλ. Μηχ/γος – Μηχ/κός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ    

ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ         

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   

   

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

(ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)  

      

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Α/Α Είδος Μ.Μ. 
Ποσό-

τητα 

Τιμή 

Μονάδας 
Σύνολο 

1. 

ΕΙΔΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)  

Τεμ. 1   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

  

       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

             (σφραγίδα και υπογραφή) 

 
 


