
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

                                                                                               Αριδαία:     13 / 11 /  2015  

                                                                                 Αρ. Διακηρ. :  32290 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

« Υλοποίηση πράξης Beeconomy IPA-CBC προμήθεια οχήματος (Υποέργο 5) » 
Ο Δήμαρχος Αλμωπίας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την υλοποίηση πράξης Beeconomy IPA-CBC προμήθεια οχήματος (Υποέργο 5) για τις 
ανάγκες του μελισσοκομικού σχολείου   του Δήμου Αλμωπίας, με κριτήριο κατακύρωσης την 
συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 
2286/1995. Η παρούσα προμήθεια  παραδοτέο της πράξης “Support and Development of 
the Bee-Products' Economy in the cross-border area ”, η οποία χρηματοδοτείται από το 
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα IPA-CBC "Greece-the Former Yugoslav Republic of 
Macedonia 2007-2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% και ποσοστό Εθνικής 
Δαπάνης 25%. 

 

Ισχύουσες Διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

- Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

(και ιδίως των άρθρων 3 παρ 10 και άρθρου 23), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995. 

- Την Π1/3305/03-11-2010 (Φ.Ε.Κ. 1789/Β΄/12-11-2010) απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

- Τον προϋπολογισμό εξόδων 2015 του Δήμου, στον  Κ.Α. 15.7341.0007 του οποίου 

προβλέπεται πίστωση 20.000,00 ΕΥΡΩ για την υλοποίηση πράξης Beeconomy 
IPA-CBC προμήθεια οχήματος (Υποέργο 5). 

- Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια φορτηγού οχήματος 4 Χ 4   μονής 
καμπίνας με καρότσα»  για τις ανάγκες του μελισσοκομικού σχολείου   του Δήμου 

Αλμωπίας. 

- Την με αριθμ. 65/2015 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.  

- Την 226/2015 ΑΔΑ: Ω479ΩΨΩ-ΔΟΤ απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την 
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οποία ψηφίστηκε πίστωση ποσού 19.999,00 € σε βάρος του 15.7341.0007 κωδικού 

του προϋπολογισμού έτους 2015.  

- Την 265/2015 ΑΔΑ: 7ΟΩ2ΩΨΩ-02Λ απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης 

του πρόχειρου διαγωνισμού.  

- Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 

- Το Ν.4250/2014 (Α/74/2014) και ειδικότερα το άρθρο 1 παρ.2 . 

- Το νόμο 4281/2014. 

- Την αριθμ. 2712/2015 ΑΔΑ: ΨΩ9ΠΩΨΩ-Σ6Ν   Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση 

της διενέργειας της προμήθειας 

          

                                  Όροι Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού 
 

 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30/11/2015  ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 έως 

10:30, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με τις 

με αριθμό 3/2015 ΑΔΑ: ΨΣ59ΩΨΩ-7ΙΜ  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Αλμωπίας,  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο.  

2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά  στον 

πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού,  μέχρι και την 30/11/2015  ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10:30. 

      Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας      

προσφορά για το προς προμήθεια όχημα της σχετικής μελέτης. 

 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν το υπό προμήθεια όχημα, 

εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτοί κατασκευαστές 

ή προμηθευτές που εκπροσωπούν εγχώριες βιομηχανίες ή προμηθευτές που 

εκπροσωπούν αποκλειστικά στην Ελλάδα αλλοδαπά εργοστάσια κατασκευής των 

προσφερόμενων ειδών. Η σχέση αντιπροσώπευσης θα βεβαιώνεται με έγγραφο 
του εργοστασίου παραγωγής το οποίο θα υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά εντός του φακέλου προσφοράς. Κατά τα άλλα ισχύουν οι διατάξεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού 

αυτοπρόσωπος ή από νόμιμο εκπρόσωπο ή από εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο, σε 

σφραγισμένο φάκελο και στην Ελληνική Γλώσσα. Οι προσφορές μπορεί και να 

αποσταλούν (ταχυδρομικά ή με άλο τρόπο στην Δ.νση  Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1 Τ.Κ. 

58400 Αριδαία) με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι και την προηγουμένη 

του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 
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Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό  διάστημα   
τεσσάρων  (4) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και 

μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό 

και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του 

υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην 

παρούσα στο σύνολό τους. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και 

δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη 

σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης 

εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη 

σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων 

Υποψηφιότητας, Προσφοράς κλπ. 

 
           Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές των διαγωνιζομένων είναι έγγραφες 

και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,  σε δύο αντίτυπα πρωτότυπα η σε 

ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων, πάνω στον οποίο 

αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 

α. Η Φράση  << ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ BEECONOMY  IPA-
CBC ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 5) >> με κεφαλαία γράμματα. 

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

<<ΠΡΟΣ     ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ –ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   
ΕΚΠ-ΟΤΑ>>.  

γ.    Ο αριθμός της διακύρηξης << 32290  >>. 
δ.   Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού << 30-11-2015 >>.  
ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία , Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ) 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον φάκελο 

της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως 

εξής:  

 
1. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά 

(δημόσια έγγραφα , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.α.) . Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά 
στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται σε 
παρακάτω άρθρο της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα 
στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
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2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 

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. 

 

               

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι 

ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα 

σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.  

 

Οι προσφέροντες οφείλουν να  υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα ακόλουθα κατά 

περίπτωση Δικαιολογητικά (δημόσια έγγραφα , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.α.) πρωτότυπα η 

σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 1 του Ν. 4250/2014, ως εξής:  

 

 3.1  Οι Έλληνες πολίτες: 
 

α) Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ & πιστοποιητικά όλων των λοιπών Οργανισμών 

Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας), που ο Προσφέρων  δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση, ότι 

είναι υποχρεωμένος να καταβάλει εισφορές,  από τα οποία να προκύπτει ότι ο προσφέρων 

είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του Διαγωνισμού. 

 

β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως 

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού.   
 
        γ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

1. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που 

αναγράφονται στην 65/2015 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
2. Το προσφερόμενο όχημα  είναι σύμφωνο με την τεχνική περιγραφή - ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης της προμήθειας, παράρτημα Α . 

3. Τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή 

εισφορών. 
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4. Έλαβα γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει σε 

κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προμήθεια όχημα στο αμαξοστάσιο του 
Δήμου. 

       5    Τον χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στον 
φορέα και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service.   

 
 

 

δ)  Απόσπασμα  ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου  

πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

 

ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου εξαμήνου,  πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό  

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία.  

 

 Για τα φυσικά πρόσωπα: 

Ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης . 

Επίσης ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 

διαχείριση. 

 

Για τα νομικά  πρόσωπα: 

Ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του  

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία.  

 

στ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των προς 

προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. Το πιστοποιητικό αυτό  θα έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ζ)   Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, 

υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 

του εκπροσωπούμενου. 
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   η) Δημοτική ενημερότητα του Δήμου Αλμωπίας. Η δημοτική ενημερότητα χορηγείται από το 

Ταμείο του Δήμου Αλμωπίας (Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία). Σε μη δημότες Αλμωπίας, 

χορηγείται σχετική βεβαίωση από την ίδια υπηρεσία του Δήμου. 
Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή  αυτά που 
εκδίδονται δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί 
με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 
 
3.2    Οι αλλοδαποί:  
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

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

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

2.   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις 

(α,β) και (ε) του 3.1  καθώς και τα δικαιολογητικά (γ) & (ζ) του 3.1.  

3.   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 

μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.  

Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που στη χώρα του Προσφέροντα ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται ή αυτά που εκδίδονται δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του 
Προσφέροντα ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση 
του Προσφέροντα ενώπιον δικαστικής ή διοικητική Αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Προσφέροντα, οι οποίες και θα υποβληθούν 
υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 
 
3.3    Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  
 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (3.1) και (3.2) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου 

ή του ισοδύναμου προς τούτο.  

  Τα δικαιολογητικά αφορούν το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα 
που το διοικούν ή το εκπροσωπούν. 

    Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 

προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης 

και τις τροποποιήσεις του (για ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο η απόσπασμα του καταστατικού του 

διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και ΕΕ).  Στοιχεία και έγγραφα 
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από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 

δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγραφα της νομιμοποίησης 

αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των 

εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

3.4    Οι συνεταιρισμοί:   
1.   Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

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

συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (α,β) και (ε) του 3.1 καθώς και τα δικαιολογητικά (γ) , (ζ) 
& (η) του 3.1.  
Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή αυτά που 
εκδίδονται δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί 
με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 
3.5    Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 

στην ένωση.  

 

 4. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους 
υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του 
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή ή συμβολαιογράφο.  

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή αυτά που 

εκδίδονται δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν 

από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο 

ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του 

γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συμβολαιογράφο.   

5.   Οι οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος  θα αναλάβει τελικά την 

παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης που θα 

υπογραφθεί . Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του 

προμηθευτή για το προς προμήθεια όχημα  θα παραμένει σταθερή, για όσο θα είναι σε ισχύ η 

σύμβαση, δηλαδή  μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσής του στον Δήμο Αλμωπίας. 

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. 

Σημειώνεται εδώ, ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπα τεχνικής &  
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οικονομικής προσφοράς, τα οποία θα  είναι συνταγμένα σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Β, της παρούσας διακήρυξης. 

  

6.  Το προσφερόμενο όχημα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές που  περιγράφονται στην 

σχετική  μελέτη, παράρτημα Α . 

7. Προσφερόμενη τιμή 
1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια οχήματος δίνεται ανά μονάδα όπως 

καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις 
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση του οχήματος  στο 
φορέα, όπως προβλέπει η διακήρυξη. 

2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ (€). 
3. Με ποινή αποκλεισμού στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

σε ΕΥΡΩ αριθμητικώς και ολογράφως ανά τεμάχιο. Προσφορές που η προσφερόμενη 
τιμή είναι μεγαλύτερη από αυτή που ορίζεται στην σχετική μελέτη καθώς και όσες  
θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
8.  Αποσφράγιση προφορών και ανακοίνωση τιμών 

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται από τη διακήρυξη (αμέσως μετά την ώρα λήξης υποβολής προσφορών). 
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία, ως 
εκπρόθεσμες. 
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία που αφορά διαγωνισμό του 
γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά: 

      1.    Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα       
       δικαιολογητικά. Οι φάκελοι της τεχνικής & οικονομικής προσφοράς δεν                 

αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφονται και παραμένουν στην Επιτροπή. 
       2.    Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην   
       καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών     
       που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει 

       Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 
3.    Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν – κατά την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών – αποδεκτές, θα αποσφραγιστούν από την επιτροπή σε 
ημέρα και ώρα που θα αποφασίσει η ίδια και θα κοινοποιηθεί στους προμηθευτές.. 
4.   Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν – κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, θα αποσφραγιστούν από 
την επιτροπή σε ημέρα και ώρα που θα αποφασίσει η ίδια και θα κοινοποιηθεί στους 
προμηθευτές. 

 
 
9.   Αξιολόγηση προσφορών 
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών όταν για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η 
συμφερότερη προσφορά λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 

 Η τιμή. 
 Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.  
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 Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όπου απαιτούνται.  
 Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.  
 Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους 

του προμηθευτή.  
 Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού.  
 Η σχέση κόστους αποδοτικότητας. 

 

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι 

αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις  τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη 

ουσιώδεις όρους. Προσφορές που κατά τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ουσιωδώς 

ή υστερούν σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στις  τεχνικές 

προδιαγραφές της 65/2015 μελέτης  απορρίπτονται. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την 

παρακάτω διαδικασία: 

 
Κατάταξη των στοιχείων αξιολόγησης σε ομάδες: 
 
ΟΜΑΔΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70% 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 
1. Το προσφερόμενο όχημα να είναι απολύτως καινούργιο 

αμεταχείριστο και πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του 
εννιαμήνου από την ημερομηνία παράδοσης στον 

ενδιαφερόμενο Αγοραστή) 

5 

2. 1 Καμπίνα με καρότσα 5 
3. Κινητήρας DIESEL τουλάχιστον 2.2L 

Turbo Intercooler 5 

4. Κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4χ4) 5 
5. Καμπίνα με 2 πόρτες 5 
6. Υδραυλικό Τιμόνι 5 
7. Τουλάχιστον Αερόσακος Οδηγού  

& Αερόσακος Συνοδηγού 4 

8. ABS 4 
9. Air Condition ή Κλιματισμό 4 
10. Φώτα Ομίχλης (εμπρός – πίσω) 4 
11. Εκπομπές Καυσαερίων EURO 3 4 
ΣΥΝΟΛΟ  ΒΑΘΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α                     50 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30% 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ 
1. Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι 

φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή 
στην Αγγλική 

10 

2. Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια 15 
3. Χρόνος Παράδοσης 10 
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4. Συνεργείο Επισκευής εντός Ν. Πέλλας 15 
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β                      50   
 
 
Οι παραπάνω βαθμοί αποτελούν την βασική βαθμολογία.  
 
Σε αποδεκτές προσφορές η βασική βαθμολογία μπορεί: 
 
-  ή να αυξηθεί κατά μέγιστο ποσοστό 20% όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της 
διακήρυξης, 
 
-  ή και αντίστοιχα να μειωθεί κατά μέγιστο ποσοστό 20% όταν δεν καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της διακήρυξης. 
 
 
Η Συνολική Βαθμολογία προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: 
 
Συνολική Βαθμολογία (ΣΒ) =  0,70 x (Σύνολο Βαθμών Ομάδα Α) + 0,30 x (Σύνολο 
Βαθμών Ομάδα Β) 
 

               Συνολική Βαθμολογία (ΣΒ) 
Λόγος = ---------------------------------- 

             Προσφερόμενη Τιμή 
 
 
Προκρίνεται η προσφορά με τον μεγαλύτερο Λόγο. 
 
 
 
Το πρακτικό της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή. 
 
Σε περίπτωση ακύρωσης της προσφοράς του μειοδότη προμηθευτή ή διακοπής της σύμβασης 

του για οποιοδήποτε λόγω , η προμήθεια δύναται  θα ανατεθεί στον αμέσως επόμενο 

μειοδότη. 

 
 
10.  Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο φορέας απαλλάσσεται της καταβολής 

δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. 

 

11. Περιπτώσεις που απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας ή συντήρησης των ειδών, σαν 

χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ή συντήρησης ισχύει ο αναγραφόμενος της διακήρυξης (με 

τα παραρτήματα). Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, 

ύστερα από σχετική ειδοποίηση του φορέα, για τον οποίο έγινε η προμήθεια, να αντικαταστήσει 

ολόκληρο το είδος ή εξάρτημά του που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται 

σε κακή χρήση ή συντήρησή του. 
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α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας του 

οχήματος, χωρίς Φ.Π.Α.. Η ανωτέρω εγγυητική θα επιστραφεί στον προμηθευτεί μετά την 

ολοκλήρωση της σχετικής σύμβασης και θα αντικατασταθεί από εγγυητική καλής λειτουργίας 

που θα καλύπτει το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας του οχήματος, χωρίς Φ.Π.Α.. Ο 

χρόνος ισχύος της   εγγυητικής καλής λειτουργίας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος, από τον 

προσφερόμενο χρόνο εγγύησης, κατά τρείς μήνες. 

β. Οι εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας πρέπει  να  είναι σύμφωνες,  με το 

άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει έως σήμερα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  κατατίθεται πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης στον Δήμο και πρέπει να καλύπτει το  χρόνο ισχύος της σύμβαση 

και επιπλέων χρόνο δύο μηνών. 

 
12. Το υπό προμήθεια όχημα  πρέπει να παραδοθεί εντός εξήντα (60) ημερών. Υποχρεωτικά 

το παραδοτέο όχημα θα συνοδεύεται από τη σχετική Έγκριση Τύπου. 

 
13. Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (κράτηση 0,10% επί της συνολικής 

συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, τέλος 

χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ΄ αυτού στην κράτηση του 0,10%),   

κράτηση για φόρο εισοδήματος όπου προβλέπεται εκ του νόμου καθώς και κάθε άλλη κράτηση 

που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α , που βαρύνει τον 

Δήμο.  

 
14.Όταν στην διακήρυξη υπάρχει  ασάφεια υπερισχύει η Υπ. Απ. 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. 

Α.).  Για ότι  δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της διακήρυξης ισχύει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με 

την προϋπόθεση ότι αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με τις  Διατάξεις των Ν. 2286/1995 και  

Ν.3463/2006. 

 
15.Η πληρωμή του προμηθευτή  θα γίνει εφ' άπαξ μετά την οριστική  παραλαβή του οχήματος 

και μετά  την έκδοση αντίστοιχων τιμολογίων. 

 
16. Αρμόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες  : κ. Πετρούσης Ιωάννης Τηλ.: 23843 50291 φαξ: 

23840 21226 (σχετικά με την διαδικασία του διαγωνισμού) & Δοϊνάκης Δημήτριος Τηλ.: 23843 

50254-251 φαξ: 23840 21226 (σχετικά με την μελέτη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

οχήματος). Περίληψη της διακήρυξης να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου, στο 

πρόγραμμα «Διαύγεια», στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αλμωπίας και να δημοσιευθεί σε μια 
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εβδομαδιαία Νομαρχιακή εφημερίδα του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

διενέργειά του. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της αρχικής και τυχόν 

επαναληπτικής δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο  της  προμήθειας και εισπράττονται πριν 

ή με την πρώτη πληρωμή της προμήθειας.  

17. Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 265/2015 ΑΔΑ: 7ΟΩ2ΩΨΩ-02Λ απόφαση 

της Οικονομικής    Επιτροπής. 

 
 

               

                        Ο Δήμαρχος   

                       α/α 
                                                                 
                                                                 Τσιμτσιρίδης Γεώργιος  
                                                                        Αντιδήμαρχος                        
 
                                                                                

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

15PROC003303082 2015-11-13



 
                                                      

       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  65/2015 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ BEECONOMY 
IPA-CBC ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
(ΥΠΟΕΡΓΟ 5) (cpv: 34113000-2) 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια ενός Οχήματος για τη 
λειτουργία του Μελισσοκομικού Σχολείου του Δήμου Αλμωπίας. Συγκεκριμένα θα 
γίνει προμήθεια ενός Οχήματος 4χ4 – Μονής (1) Καμπίνας με Καρότσα κόστους 
16.259,35 χωρίς το ΦΠΑ (19.999,00 € με το ΦΠΑ). Η προμήθεια αποτελεί το 
Παραδοτέο 4.4.2 της πράξης με ακρωνύμιο «BEE-CONOMY» που χρηματοδοτείται από 
το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας IPA-CBC Programme “Greece-The former 
Yugoslav Republic of Macedonia”.  
 
Τα προς προμήθεια είδη θα είναι πλήρως εναρμονισμένα με την  αριθμ. οικ. 
11338/Γ4/2366 «Εγκρίσεις τύπου και κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων», 
ΦΕΚ 1156/Β/15 Ιουνίου 2009.  
Η εν λόγω προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ. 
Επισημαίνεται ότι το όχημα θα σημανθεί σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας του 
προγράμματος «Ελλάδα- πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-
2013». 
 
 

Αριδαία   08/09/2015 
 
 
 

Ο Συντάκτης              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
         Η προϊσταμένη Τ.Υ.Δ.Α. 
 
 
 

Δημήτριος Δοϊνάκης      Λουμπουνάκη Δήμητρα 
Μηχανολόγος  Μηχανικός Βιομηχανίας              Τεχν. Πολιτικός Μηχανικός 
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ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ BEECONOMY 
IPA-CBC ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
(ΥΠΟΕΡΓΟ 5) (cpv: 34113000-2) 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ   

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 65/2015   

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

        
α/α Είδος εργασίας Α.Τα Μονάδα Ποσότητα Τιμή 

μονάδας 
Μερικό 
σύνολο 

  

1 Όχημα 4χ4- Μονής (1)Καμπίνας 
με Kαρότσα 1 τεμ. 1 16.259,35 16.259,35 

              

              

   
  ΣΥΝΟΛΟ 16.259,35 

    
Φ.Π.Α 23% 3.739,65 

    
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 19.999,00 

       
  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΡΩ:     Δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα 
εννέα ευρώ 19.999,00 

        
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   

     
 

ΑΡΙΔΑΙA  08/09/2015          ΑΡΙΔΑΙA  08/09/2015 
 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΤΥ 

 
      Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 
 

  
 

    
 

 
  

 
    

 
 

  
      

 
  

      
 

  
      

 ΛΟΥΜΠΟΥΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  ΔΟΪΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
ΤΕΧΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  65/2015 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ BEECONOMY IPA-CBC 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 5) (cpv: 
34113000-2) 

  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Σκοπός 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις 
των Αγοραστών/Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για την προμήθεια 
ενός Οχήματος 4χ4 – Μονής (1) Καμπίνας με Kαρότσα. 
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 

Α Γενικές Απαιτήσεις 

Α.1 

Το προσφερόμενο όχημα να είναι απολύτως καινούργιο 
αμεταχείριστο και πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του 

εννιαμήνου από την ημερομηνία παράδοσης στον 
ενδιαφερόμενο Αγοραστή) 

ΝΑΙ   

Α.2 
Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι 

φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή 
στην Αγγλική 

ΝΑΙ   

Α.3 Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια ΝΑΙ   

Α.4 Χρόνος Παράδοσης ΝΑΙ   

Α.5 Συνεργείο Επισκευής εντός Ν. Πέλλας ΝΑΙ   

Β Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Β.1 1 Καμπίνα με καρότσα ΝΑΙ   

Β.2 Κινητήρας DIESEL τουλάχιστον 2.2L 
Turbo Intercooler ΝΑΙ   

Β.3 Κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4χ4) ΝΑΙ   
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Β.4 Καμπίνα με 2 πόρτες ΝΑΙ   

Β.5 Υδραυλικό Τιμόνι NAI   

Β.6 Τουλάχιστον Αερόσακος Οδηγού  
& Αερόσακος Συνοδηγού NAI   

Β.7 ABS NAI   

Β.8 Air Condition ή Κλιματισμό ΝΑΙ   

Β.9 Φώτα Ομίχλης (εμπρός – πίσω) NAI   

Β.10 Εκπομπές Καυσαερίων EURO 3 ΝΑΙ   

 

 
Ο Συντάκτης 

 
 
 
 

Θεωρήθηκε 
Η προϊσταμένη Τ.Υ.Δ.Α. 

Δημήτριος Δοϊνάκης  
Μηχανολόγος  Μηχανικός Βιομηχανίας 

Λουμπουνάκη Δήμητρα 
Τεχν. Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
 
ΑΡ. ΜΕΛ: 65/25015  

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

 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια Οχήματος 4χ4 – Μονής (1) Καμπίνας με 
Kαρότσα. 
 
Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται:  
Από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (Υπουργικές αποφάσεις 
11389/1993). 
Του εν ισχύει Δ. Κ. Κ. (N. 3463/2006 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα). 
 
Τα προς προμήθεια είδη θα είναι πλήρως εναρμονισμένα με την  αριθμ. οικ. 11338/Γ4/2366 
«Εγκρίσεις τύπου και κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων», ΦΕΚ 1156/Β/15 Ιουνίου 
2009.  
Η εν λόγω προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 3ο  
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο  διαγωνισμό με κριτήριο 
επιλογής την συμφερότερη προσφορά,  με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 4ο 

Ανακοίνωση του αποτελέσματος. 
 
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά 
την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24 
υποχρεούται να προσέλθει στον φορέα εντός διαστήματος   δέκα (10) ημερών και όχι πέρα 
των δέκα πέντε (15) από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, 
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 
Άρθρο 5ο  
Σύμβαση 
 
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 6ο     
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 
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Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται 
πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ. 2. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά 
την προσωρινή παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 
 
 
 
 
Άρθρο 7ο 
Χρόνος εγγυήσεως 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντικαθίσταται με εγγύηση καλής λειτουργίας, ύψους 2% της 
συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται από το 
άρθρο 26 της Υπ. Απ. 11389/1993. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον ανάδοχο 
της προμήθειας μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης και την οριστική παραλαβή του 
εξοπλισμού. 
Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται από τον προσφέροντα και με ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί 
να είναι μικρότερος από δύο (2) χρόνια. 
 
Άρθρο 8ο 
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου 
 
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
προθεσμίας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 9ο  
Πλημμελής κατασκευή 
 
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών δεν πληρούν τους όρους της 
σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 10ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει 
τον φορέα και τα έξοδα δημοσίευσης  τον προμηθευτή. Υποχρεούται κατά την παράδοση του 
οχήματος, αυτό να συνοδεύεται με την σχετική Έγκριση Τύπου. 
 
Άρθρο 11ο 
Παραλαβή υλικών – Πληρωμή 
 
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που θα 
συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει  σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1α του ΕΚΠΟΤΑ, 
μετά την παραλαβή του υλικού, 
 
Άρθρο 12ο 
Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία προσφοράς 
 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι 
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απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. 
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 
προδιαγραφές απορρίπτονται και δεν βαθμολογούνται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με 
ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο 13ο  
Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς 
 

 Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το 
χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο φορέα 
και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. 

 Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόμενη εγγύηση καλής 
λειτουργίας, που με ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο 
χρόνια, και ο χρόνος παράδοσης, που με ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος από 60 ημέρες. 

 
Αριδαία, 08/09/2015 

 
 

Ο Συντάκτης 
 
 
 
 

Θεωρήθηκε 
Η προϊσταμένη Τ.Υ.Δ.Α. 

Δημήτριος Δοϊνάκης  
Μηχανολόγος  Μηχανικός Βιομηχανίας 

Λουμπουνάκη Δήμητρα 
Τεχν. Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15PROC003303082 2015-11-13



 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  
 

                                                                                            ΑΡΙΔΑΙΑ       /      /2015 
 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 

ΘΕΜΑ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ BEECONOMY  IPA-CBC ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
(ΥΠΟΕΡΓΟ 5)» 

 
Της επιχείρησης ………………………….……………     , έδρα ………………., οδός 

…………..……,        
 

αριθμός………………………….……, τηλέφωνο ……….…………………., fax ……..………….. 
 
 

       

α/α Είδος εργασίας     Μονάδα Ποσότητα Τιμή 
μονάδας 

Μερικό  
σύνολο 

1  Όχημα 4χ4 – Μονής (1) Καμπίνας 
με Kαρότσα  Τεμάχιο 1 16.259,35 16.259,35 

    ΣΥΝΟΛΟ 16.259,35 

   Φ.Π.Α 23% 3.739,65 

   
ΓΕΝ.ΣΥ
ΝΟΛΟ   19.999,00 

 
 

 

Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝH TIMH ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 
 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 
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                                               ΑΡΙΔΑΙΑ        /      /2015 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ           
ΘΕΜΑ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ BEECONOMY  IPA-CBC ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

(ΥΠΟΕΡΓΟ 5)» 
Της επιχείρησης ………………………….……………     , έδρα ………………., οδός .……        
 
αριθμός………………………….……, τηλέφωνο ……….…………………., fax ..………….. 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 

Α Γενικές Απαιτήσεις 

Α.1 

Το προσφερόμενο όχημα να είναι απολύτως καινούργιο 
αμεταχείριστο και πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του 

εννιαμήνου από την ημερομηνία παράδοσης στον 
ενδιαφερόμενο Αγοραστή) 

ΝΑΙ   

Α.2 
Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι 

φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή 
στην Αγγλική 

ΝΑΙ   

Α.3 Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια ΝΑΙ   

Α.4 Χρόνος Παράδοσης ΝΑΙ   

Α.5 Συνεργείο Επισκευής εντός Ν. Πέλλας ΝΑΙ   

Β Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Β.1 1 Καμπίνα με καρότσα ΝΑΙ   

Β.2 Κινητήρας DIESEL τουλάχιστον 2.2L 
Turbo Intercooler ΝΑΙ   

Β.3 Κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4χ4) ΝΑΙ   

Β.4 Καμπίνα με 2 πόρτες ΝΑΙ   

Β.5 Υδραυλικό Τιμόνι NAI   

Β.6 Τουλάχιστον Αερόσακος Οδηγού  
& Αερόσακος Συνοδηγού NAI   

Β.7 ABS NAI   

Β.8 Air Condition ή Κλιματισμό ΝΑΙ   

Β.9 Φώτα Ομίχλης (εμπρός – πίσω) NAI   

Β.10 Εκπομπές Καυσαερίων EURO 3 ΝΑΙ   
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