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Η παρούσα μελέτη αφορά στην «Προμήθεια τριών (3) υδροφόρων οχημάτων 
χωρητικότητας 2000 λίτρων για τις ανάγκες του Δήμου Δωριδος» για τον εκσυγχρονισμό 
και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας και προστασίας 
περιβάλλοντος του Δήμου, για την  ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου  και την 
αποδοτικότερη λειτουργία του έργου της.  
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) μέσω της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ, σύμφωνα με την Αριθμ.30292/19-04-

2019 (ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα 
Φιλόδημος ΙΙ»,  με την οποία ο Δήμος Δωρίδος επιχορηγείται για ποσό ύψους έως και 
513.600,00€ προκειμένου να προμηθευτεί μηχανολογικό εξοπλισμό και μηχανήματα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της απόφασης 4748/2018 - ΦΕΚ 612/Β/22-2-2018 «Ειδικό 
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης καθώς 
και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, Άρθρο 3, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, «Οι άξονες 
προτεραιότητας του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» είναι: α) Η τοπική ανάπτυξη και η 
προστασία περιβάλλοντος, ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών 
υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, 
χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και 
μηχανημάτων. β) Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, 
ήτοι: κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και 
πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω». 
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Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 62-7132.001 «Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων Δήμου Δωρίδος  
(ΥΑ 4748/20-02-2018)», ποσού πεντακοσίων δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ και 
μηδέν λεπτών (513.600,00€), σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2021 του Δήμου Δωρίδος (ΑΔΑ:6ΣΤΟΩ9Ζ-ΥΦΞ ), όπως διαμορφώθηκε μετά την Α’ 
αναμόρφωση Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 (ΑΔΑ:Ψ4ΦΞΩ9Ζ-ΥΚ2) και θα 
υλοποιηθεί σε δύο στάδια σύμφωνα με τα οριζόμενα της με αρ. 30292/19-04-2019 

(ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφασης του Υπ.Εσωτερικών ,«Επιχορήγηση των Δήμων της 
χώρας από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ». 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, «Με την 
έκδοση της απόφασης αυτής, το ΥΠΕΣ θα καταβάλλει ποσοστό 50% της επιχορήγησης στους 
Δήμους με χρηματική εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το υπόλοιπο της 
επιχορήγησης θα καταβληθεί στους δικαιούχους με την υποβολή δικαιολογητικών στη 
Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, το είδος 
των οποίων θα προσδιοριστεί με σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΣ». Η παρούσα μελέτη αφορά το 
δεύτερο στάδιο. 
 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, ήτοι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 
 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς  βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 

 

Τεκμηρίωση  
Για την καλύτερη διαχείριση των καθημερινών δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου καθώς  και του αυξανομένου όγκου 
απορριμμάτων αλλά παράλληλα και των αναγκών στο τομέα περιβάλλοντος ιδίως κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες που η επισκεψιμότητα κυρίως στο παραλιακό μέτωπο αλλά και στα 
μεγαλύτερα ημιαστικά και αστικά κέντρα  του δήμου κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, είναι 
απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού για: 

 Πλύσιμο δρόμων με υψηλή πίεση 

 Κατάβρεγμα και πλύσιμο δρόμων – πεζοδρομίων - ρείθρων με μεγάλη παροχή  
 Πότισμα δέντρων 

 Πλύσιμο πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων και μηχανημάτων 

Η χρήση υδροφόρων οχημάτων χωρητικότητας 2000 λίτρων εξυπηρετεί τις ανάγκες 
Υπηρεσίας Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου και επιτυγχάνει την κάλυψη της 
καθημερινότητας αλλά και των αυξημένων αναγκών του τομέα καθαριότητας  και 
περιβάλλοντος. 

Όπως διαφαίνεται από τα ανωτέρω  η  συγκεκριμένη προμήθεια  είναι  επιβεβλημένη και 
αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας  και προστασίας 
περιβάλλοντος και την τήρηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. 

Με την διαδικασία αυτή, ο Δήμος πρόκειται  να πραγματοποιήσει την προμήθεια των 
κάτωθι ειδών:  
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Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ c.p.v ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 «Προμήθεια τριών (3) υδροφόρων οχημάτων 
χωρητικότητας 2000 λίτρων για τις ανάγκες του 
Δήμου Δωριδος» 

34142000-4 1 

 

Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη παρατίθενται αναλυτικά: 

1. οι επί μέρους ειδικές συγγραφές υποχρεώσεων (Τεχνικές Προδιαγραφές), 
2. τα Φύλλα Συμμόρφωσης, καθώς και  
3. τα κριτήρια Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας, μετά το με 
αρ.πρωτ.11607/03.11.2021  Πρακτικό της επιτροπής διερεύνησης τιμών για «Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Προμήθεια μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου 
Δωρίδος», ανέρχεται  στο ποσό των διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ 
και μηδέν λεπτών (252.960,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (ήτοι καθαρή αξία 
προμήθειας 204.000,00 € και 48.960,00 €, ΦΠΑ 24%) και αναλύεται ως εξής:  
  

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

1. 

ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 

ΛΙΤΡΩΝ 

 

ΤΕΜ 

 

3 

 

68.000,00 € 

 

204.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 204.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 48.960,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
252.960,00 € 

 

Η εν λόγω προμήθεια, θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με  

ανοικτό  «κάτω των ορίων», μέσω ΕΣΗΔΗΣ, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. 
 

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. 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” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

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



Αυτοτελές τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών  
Μελέτη …/2021 Σελίδα 4 

 

 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 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. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

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

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

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

 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 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 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. 

                         Τριβήλος Επαμεινώνδας                                          Ζούμα Βασιλική  
 

            Ειδικός συνεργάτης Δημάρχου Δωρίδος       Προϊστάμενη  Αυτοτελούς Τμήματος  
           Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ                      Τεχνικών Υπηρεσιών 

          Msc information Technology Management 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σκοπός 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις  για την 
στην προμήθεια τριών (3) καινούριων υδροφόρων οχημάτων χωρητικότητας περίπου 
2.000 λίτρων. Τα υπό προμήθεια οχήματα προορίζονται για τη κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου Δωρίδος στους τομείς της καθαριότητας και προστασίας περιβάλλοντος. 
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 

B.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Το αυτοκίνητο θα αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή και πρέπει να είναι 
κατάλληλο για κατάβρεγμα  και πλύσιμο δρόμων και πεζοδρομίων με υψηλή πίεση και 
μεγάλη παροχή, 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.    

Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την 
κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους 
προβολείς,  προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα και ηχητικό 
σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό, δύο περιστρεφόμενους φάρους και σε 
κατάλληλα σημεία να υπάρχουν αντανακλαστικά.  

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν 
ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με 
τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση +5% της αναφερόμενης τιμής. 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή και τεχνικά στοιχεία 
των προσφερόμενων ειδών (πλαισίου και υπερκατασκευής), περιγράφοντας ακριβώς πώς 
οι τεθείσες στην παρούσα Έκθεση Προδιαγραφών απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Προκειμένου να αποδειχθούν τα γενικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια 
ειδών στο φάκελο τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να κατατεθούν τεχνικά 
φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα, του προσφερόμενου 
πλαισίου και της υπερκατασκευής, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών, 
σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι 
δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 

 

B.2 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ –ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

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 5tn.  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.) 
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 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού (απόβαρο). 
 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο. 
 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα 

Ο κινητήρας πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος τύπου DIESEL τετράχρονος, υδρόψυκτος, με 
υπερπλήρωση και ενδιάμεση ψύξη, μέγιστης ροπής τουλάχιστον 350 Nm, η ονομαστική 
ισχύς του οποίου πρέπει να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του οχήματος και να 
είναι με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον 20 HP ανά τόνο μικτού φορτίου και κυβισμό 
περίπου 3.000cc. Πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές EURO 6. Ακόμα, πρέπει να έχει σύστημα απ' ευθείας εκχύσεως, με 
δυνατότητα εύκολης επισκευής και συντήρησης.  

Το βολάν οδηγήσεως πρέπει να βρίσκεται στα αριστερά του αυτοκινήτου και  να έχει 
απαραίτητα σύστημα οδηγήσεως υδραυλικό  (με υποβοήθηση). Ο θαλαμίσκος του οδηγού, 
πρέπει να είναι ημιπροωθημένης οδήγησης, ανακλινόμενου τύπου, πρέπει να φέρει 
κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενου τύπου και κάθισμα για δύο συνοδηγούς, 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.  

Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα  πρέπει να είναι  προς τα άνω, με σωλήνα 
εξατμίσεως μονωμένη. Πρέπει να είναι τοποθετημένη μεταξύ του θαλάμου οδηγήσεως και 
της κιβωτάμαξας και  να προεξέχει από αυτή. 

Το σύστημα μεταδόσεως κινήσεως πρέπει να αποτελείται: 

 Από κιβώτιο των ταχυτήτων που πρέπει να είναι τουλάχιστον εξι ταχυτήτων 
εμπροσθοπορείας και μιας οπισθοπορείας, συγχρονισμένων τουλάχιστον των 6 
εμπροσθοπορείας.  

 Θα φέρει συμπλέκτη που πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου, 
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, κατάλληλα σε συνεργασία με το κιβώτιο ταχυτήτων για ανάβαση 
με πλήρες φορτίο σε κλίση δρόμου 15% και για μέγιστη  ταχύτητα πορείας 80 
χιλ./ώρα τουλάχιστον. 

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 
conditioner) κατάλληλης ισχύος. 
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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.   

B.3 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστη και συναρμολογημένη επί του 
πλαισίου που περιγράφεται παραπάνω, και να έχει τις εξής δυνατότητες: 

 Πλύσιμο δρόμων με υψηλή πίεση 

 Κατάβρεγμα και πλύσιμο δρόμων – πεζοδρομίων - ρείθρων με μεγάλη παροχή  
 Πότισμα δέντρων 

 Πλύσιμο πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων και μηχανημάτων 

Η δεξαμενή πρέπει να είναι χωρητικότητας περίπου 2.000 lt καθαρού νερού, 
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ΙΝΟΧ AISI 304  υψηλής ποιότητας, πάχους 
τουλάχιστον 3 χιλ. με εσωτερικές ενισχύσεις. Η δεξαμενή θα διαθέτει επαρκή αριθμό 
διαφραγμάτων, οριζόντιων και  κάθετων, για την αποφυγή της απότομης μετατόπισης του 
νερού προς κάθε κατεύθυνση και κατά συνέπεια του κέντρου βάρους του οχήματος. 

Θα πρέπει να φέρει ανθρωποθυρίδες με αντιολισθητικό διάδρομο γύρω τους και 
προστατευτικά χείλη για την ασφάλεια των εργαζόμενων καθώς και τις απαραίτητες 
αναπνευστικές βαλβίδες και στόμια πλήρωσης και εκκένωσης με τους κατάλληλους 
ταχυσυνδέσμους. Μέσω του στομίου πλήρωσης θα πρέπει να μπορεί να γεμίσει η 
δεξαμενή τόσο από δίκτυο ύδρευσης και πυροσβεστικούς κρουνούς όσο και από πηγάδι, με 
αναρρόφηση. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ο μικρός χρόνος πλήρωσης της δεξαμενής. Μέσω του 
στομίου εκκένωσης θα πρέπει να μπορεί να εκκενωθεί η δεξαμενή με φυσική ροή και 
επίσης με τον ίδιο τρόπο να γίνει πότισμα δέντρων και κήπων. 

 Πρέπει να φέρει δείκτη στάθμης νερού καθώς και ειδικό σύστημα προειδοποίησης στο 
θάλαμο του οδηγού όταν η στάθμη του νερού θα έχει κατέλθει κάτω από ένα όριο 
ασφαλείας. Πρέπει επίσης να διατίθεται ειδικό σύστημα το οποίο να θέτει εκτός 
λειτουργίας τις αντλίες για αποφυγή καταστροφής τους λόγω έλλειψης νερού. 

Το όχημα πρέπει να διαθέτει πυροσβεστική αντλία, ρυθμιζόμενη, μεγάλης παροχής 
τουλάχιστον 200  lt/min, μέσω της οποίας θα μπορούν να λειτουργήσουν τα συστήματα της 
υπερκατασκευής. Η αντλία θα τροφοδοτεί τα συστήματα  πυρόσβεσης, καταβρέγματος  και  
πλύσης δρόμων με μεγάλη παροχή νερού ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιείται  για 
αναρρόφηση  νερού και πλήρωση της δεξαμενής.  

Το όχημα θα διαθέτει επίσης αντλία υψηλής πίεσης εμβολοφόρο μέγιστης παροχής 
τουλάχιστον 25 l/min μέσω της οποίας θα τροφοδοτούνται τα συστήματα της μάνικας 
υψηλής πίεσης και  μπάρας πλύσης δρόμων με υψηλή πίεση. 

Το σύστημα  καταβρέγματος και  πλύσης δρόμων θα αποτελείται από ειδικά  ακροφύσια, 
μπάρες ή άλλους κατάλληλους μηχανισμούς  που θα να μπορούν να λειτουργήσουν 
εξειδικευμένα για τις παρακάτω λειτουργίες μέσω της πυροσβεστικής αντλίας και θα 
παρέχει: 

α) Κατάβρεγμα  ανοιχτής δέσμης  σε πλάτος  τουλάχιστον  4 μέτρα  

β) Πλύσιμο δρόμων με μεγάλη παροχή μέσω εμπρόσθιας οριζόντιας δέσμης 

Επίσης μέσω της αντλίας υψηλής πίεσης θα τροφοδοτούνται τα παρακάτω συστήματα: 

α) Εμπρόσθια μπάρα πλύσης δρόμων με  δυνατότητα  πλύσης με υψηλή πίεση σε πλάτος 
άνω των 2 μ. 
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β) Σωλήνας μήκους περίπου 15m με την  αντίστοιχη εκτυλίκτρια αυτόματου τυλίγματος με 
πιστόλι και τα κατάλληλα ακροφύσια, ώστε να επιτυγχάνονται επιπλέον  οι λειτουργίες του 
οχήματος για  πλύσιμο πεζοδρομίων, οχημάτων κλπ. με υψηλή πίεση. 

 

B.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 

Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς προλήψεως 
ατυχημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα ο κινητήρας του οχήματος 
πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές  EURO 6 και η 
υπερκατασκευή να πληροί τους κανόνες για πρόληψη ατυχημάτων και προστασία των 
εργαζομένων (CE). 

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. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (επί ποινή αποκλεισμού) 

Προκειμένου να αποδειχθεί η ποιότητα, καταλληλότητα και αξιοπιστία των υπό προμήθεια 
προϊόντων, πρέπει να κατατεθούν στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, επί ποινή  
αποκλεισμού, τα εξής: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο 
όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια 
Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, προκειμένου να είναι 
εφικτή η ταξινόμηση του απορριμματοφόρου οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις μέχρι και την άδεια κυκλοφορίας με ευθύνη και δαπάνη του 
προμηθευτή. 

2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κινητήρα του πλαισίου με τις προδιαγραφές EURO 6  ή  
μεταγενέστερο (ισχύον  την ημερομηνία του διαγωνισμού για τα καυσαέρια, τυχόν 
πιστοποιητικά ποιότητας της υπερκατασκευής και του γερανού και υπεύθυνη δήλωση 
πιστότητας CE του κατασκευαστή της υπερκατασκευής. 

3. Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας υπερκατασκευής τουλάχιστον 3 
έτη. 

4. Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το 
διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο 
από 10 ημέρες. 

5. Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός 
εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.)για το 
χειρισμό και συντήρηση του προσφερόμενου απορριμματοφόρου (τουλάχιστον για δύο 
άτομα με δαπάνη του προμηθευτή). 

6. 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. 

7. Οι διαγωνιζόμενοι  επίσης υποχρεούνται να επισυνάψουν έκθεση, στην οποία  να 
αναφέρονται οι οικονομικές, εμπορικές και κατασκευαστικές δυνατότητες τους 
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(απασχολούμενο προσωπικό, εξοπλισμός, χρηματοπιστωτική  δυνατότητα, κύκλοι 
εργασιών κλπ.). 

8. Θεωρημένη κατάσταση προσωπικού από την οποία θα προκύπτει η επάρκεια τεχνικού 
προσωπικού του διαγωνιζόμενου ήτοι τουλάχιστον πέντε (5) εξειδικευμένοι τεχνίτες 
(μηχανοτεχνίτες του μηχανολογικού κλάδου) και (2) ηλεκτρολόγοι / μηχανολόγοι 
μηχανικοί. 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. 

9. 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 180 
ημέρες. 

10. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 και ISO 14001 του κατασκευαστή του πλαισίου για 
κατασκευή και πιστοποιητικό κατά ISO 9001 και ISO 14001 του κατασκευαστή της 
υπερκατασκευής για κατασκευή και τεχνική υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών. 

 

B.5  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής με τα έξοδα 
να βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις 
και πιστοποιήσεις. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 180 
ημερολογιακές ημέρες. Κατά την παράδοση του οχήματος, ο προμηθευτής οφείλει να 
προσκομίσει τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Λιδωρίκι , 21.10.2021 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Λιδωρίκι , 21.10.2021 

 

 

                         Τριβήλος Επαμεινώνδας                                          Ζουμά Βασιλική  
                                                                            Τοπ. Μηχ. ΠΕ 

            Ειδικός συνεργάτης Δημάρχου Δωρίδος       Προϊστάμενη  Αυτοτελούς Τμήματος  
           Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ                      Τεχνικών Υπηρεσιών 

          Msc information Technology Management 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 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-Αναρτήσεις  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 καρότσας  100-120 7 

δ. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά  100-120 6 

ε. Συστήματα Πλύσης     100-120 6 

   

         Σύνολο  Βαθμολογία ομάδας Α  50 

 

 ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) 
1. Χρόνος & τόπος παράδοσης 100-120 15 

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας  100-120 15 

3. Τεχνική υποστήριξη, δωρεάν SΕRVICE  

εντός εγγύησης, χρονική κάλυψη σε ανταλλακτικά,  
τεχνική εξυπηρέτηση μέσω κινητών συνεργείων  
χρόνος μετάβασης στον τόπο εργασίας για την 

αποκατάσταση ζημιών 

100-120 15 

4. Τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια και εκπαίδευση 100-120 5 

          Σύνολο βαθμολογίας ομάδας B  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 του είδους προκύπτει από τον τύπο ΣΒ (U)=0,7ΧU1+0,3ΧU2 όπου 
U1 και U2 οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β αντίστοιχα. 
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Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 
 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα, είναι εκείνη που 
παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς τη συνολική βαθμολογία 
της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα 
με τον τύπο που ακολουθεί.  
 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή  (Ο.Π) 

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (U) 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Λιδωρίκι , 21.10.2021 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Λιδωρίκι , 21.10.2021 

 

 

                         Τριβήλος Επαμεινώνδας                                          Ζουμά Βασιλική  
                                                                            Τοπ. Μηχ. ΠΕ 

            Ειδικός συνεργάτης Δημάρχου Δωρίδος       Προϊστάμενη  Αυτοτελούς Τμήματος  
           Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ                      Τεχνικών Υπηρεσιών 

          Msc information Technology Management 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  Εισαγωγή  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2.  Γενικές Απαιτήσεις 

 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

3.  Πλαίσιο Οχήματος 

 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

4.  Κινητήρας  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

5.  Σύστημα Μετάδοσης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

6.  Σύστημα Πέδησης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7.  Σύστημα Διεύθυνσης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8.  Άξονες – Αναρτήσεις 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

9.  Καμπίνα Οδήγησης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

10.  Χρωματισμός 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

11.  Υπερκατασκευή 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

12.  Γενικά 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

13.  Δυναμολήπτης (P.T.O.) 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης: 

ΝΑΙ   

14.  Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και 
Ασφάλεια  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

15.  Ποιότητα, Καταλληλότητα και 
Αξιοπιστία  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

16.  Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

17.  Εκπαίδευση Προσωπικού 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

18.  Παράδοση Οχημάτων 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

19.  Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 

Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωση  να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και 
επεξηγηματικές. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

1. 

ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 

ΛΙΤΡΩΝ 

 

ΤΕΜ 

 

3 

 

68.000,00 € 

 

204.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 204.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 48.960,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
252.960,00 € 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Λιδωρίκι , 21.10.2021 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Λιδωρίκι , 21.10.2021 

 

 

                         Τριβήλος Επαμεινώνδας                                          Ζουμά Βασιλική  
                                                                            Τοπ. Μηχ. ΠΕ 

            Ειδικός συνεργάτης Δημάρχου Δωρίδος       Προϊστάμενη  Αυτοτελούς Τμήματος  
           Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ                      Τεχνικών Υπηρεσιών 

          Msc information Technology Management 
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Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ενός καινούριου Υδροφόρου οχήματος 
χωρητικότητας τουλάχιστον 2000 λίτρων. Το υπό προμήθεια όχημα προορίζεται για την 
κάλυψη των αναγκών του Δήμου Δωρίδας στους τομείς της καθαριότητας και 
περιβάλλοντος. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 

 

α) Γενικά Χαρακτηριστικά- Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Γενική και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων 

δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

 

 Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 
 

1.1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.2. Του Ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”. 

1.3. Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων” (άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 
22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”. 

1.4. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τ. Α΄) “Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”. 

1.5. Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α΄) “Ενίσχυση της διαφάνειας με  την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις”. 

1.6. Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.7. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-9-2010, τ. Α΄) περί δικαστικής προστασίας κατά το 
στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 63 . του Ν. 4055/2012 “Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής” (ΦΕΚ 
51/12-03-2012, τ. Α΄). 
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1.8. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α΄) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας)  Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.9. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές). 

1.10. Tου Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α΄) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων 
για  το  Ελεγκτικό Συνέδριο”, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

1.11. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013 ) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις”, άρθρο 5. 

1.12. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α΄) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.” 

1.13. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 Τ. Α' ) “Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις)” 

1.14. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/22-11-2010, τ. Α΄) “Ανάληψη Υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες” και την υπ’ αριθ. 30/20-4-2011 Εγκύκλιο του υπουργείου 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου 
Οικονομικών [εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες” (ΦΕΚ 194, τ. Α΄) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ]. (έως 
31/12/2016). 

1.15. Του ΠΔ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. (από 
1/1/2017). 

1.16. Της Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ “Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων”. 

1.17. Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού 

ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο 

Προσφορές 

 

Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, θα αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της 
προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο 
θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση 
της παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα 
μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Τόπος Παράδοσης – Παραλαβή των ειδών 

 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Δήμο εντός 180 ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας και θα 
εγκατασταθούν πλήρως σε θέση λειτουργίας. Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα 
γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Πλημμελής κατασκευή 

 

Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη κατόπιν απόφασης του αποφαινόμενου οργάνου 
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Πληρωμή 

 

Η πληρωμή θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η παράδοση των ειδών στο Δήμο, συνταχθεί και 
υπογραφεί  το πρωτόκολλο παραλαβής υλικών και υποβληθούν εγκαίρως όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά και όσα ζητηθούν από την Υπηρεσία ως δικαιολογητικά για την 
έκδοση του εντάλματος πληρωμής. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Ποινικές ρήτρες 

 

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου ποινικές ρήτρες σύμφωνα με 
το άρθρο 218 του Ν.  4412/2016. Η επιβολή των ποινικών ρητρών δεν στερεί από την 
αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο 

Συμβατική προθεσμία 

 

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης ορίζεται 
σε 180 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της. Κατά την παράδοση του οχήματος, ο 
προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης στην 
Ελληνική γλώσσα. Η ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου θα επέλθει με την 
παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στο αμαξοστάσιο της Αναθέτουσας αρχής. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Φόροι – τέλη – κρατήσεις 

 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που θα ισχύουν 
κατά τις ημέρα ανάθεσης. 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Λιδωρίκι , 21.10.2021 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Λιδωρίκι , 21.10.2021 

 

 

                         Τριβήλος Επαμεινώνδας                                          Ζουμά Βασιλική  
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            Ειδικός συνεργάτης Δημάρχου Δωρίδος       Προϊστάμενη  Αυτοτελούς Τμήματος  
           Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ                      Τεχνικών Υπηρεσιών 

          Msc information Technology Management 
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