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Έγγραφο Δήμου-Φορέα:
Έργο: Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του 
Δήμου

Κωδ. Προϋπ/σμού:

Περιγραφή:
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προμήθεια τριών (3) επιβατικών 

αυτοκινήτων για τις ανάγκες μετακινήσεων του προσωπικού των Υπηρεσιών του Δήμου. 

Τα οχήματα αυτά θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο το diesel κίνησης δεδομένου ότι με 

το καύσιμο αυτό επιτυγχάνεται αφενός περιορισμός της ονομαστικής κατανάλωσης του 

κινητήρα και αφετέρου όφελος λόγω της μικρότερης τιμής πώλησης του καυσίμου, ενώ οι 

κινητήρες αυτοί παρουσιάζουν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τους 

αντίστοιχους βενζινοκίνητους. Ο συνδυασμός των ανωτέρω θα έχει ως αποτέλεσμα ότι το 

συνολικό οικονομικό όφελος για το Δήμο από τη χρήση των οχημάτων θα είναι σημαντικό 

για όλο τον κύκλο ζωής των οχημάτων, ενώ ταυτόχρονα θα επιτυγχάνεται μειωμένη 

επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τα καυσαέρια, δεδομένου ότι οι σύγχρονοι κινητήρες 

diesel παρουσιάζουν μικρότερη εκπομπή ρύπων λόγω της περιορισμένης κατανάλωσης 

καυσίμου και της εν γένει τεχνολογίας που εφαρμόζεται. Ως αποτέλεσμα, το περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα τους εμφανίζεται σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τους κινητήρες βενζίνης.
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 Οι Τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων και οι λοιπές απαιτήσεις που θα πρέπει να 

πληρούν τα οχήματα αναφέρονται αναλυτικά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 46.500€ με ΦΠΑ και 

προέρχεται από έσοδα. 

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 12/11/2014
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχ/κός

Λ. Χερσονήσου  12/11/2014
Οι Συντάξαντες

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη
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ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Προμήθειας

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, για να καλυφθούν ανάγκες 
του Δήμου Χερσονήσου (τρία (3) οχήματα).

ΑΡΘΡΟ 2ο
Τεχνικές Προδιαγραφές

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά κάθε οχήματος επί ποινή αποκλεισμού:

- Χρώμα: ανοικτόχρωμο, κατόπιν έγκρισης του Δήμου. Θα υποβληθεί χρωματολόγιο 

του κατασκευαστή που θα πληρεί τον προηγούμενη απαίτηση ως προς την 

απόχρωση αλλά και τη διαθεσιμότητα παράδοσης κάθε χρώματος εντός του μέγιστου 

χρόνου που αναφέρεται παρακάτω. Η επιλογή του χρώματος (που θα πληρεί και τις 

δύο προηγούμενες απαιτήσεις απόχρωσης και διαθεσιμότητας) κάθε οχήματος θα 

γίνει από το Δήμο, ενώ το χρώμα που θα αναφέρεται στη σύμβαση μπορεί να είναι 

διαφορετικό για κάθε όχημα.  

- Κινητήρας: μέγιστη χωρητικότητα 1.400 κυβ. εκ. και ελάχιστη ιπποδύναμη 75hp, 

σύγχρονων προδιαγραφών εκπομπής καυσαερίων

- Καύσιμο: diesel

- Μετάδοση κίνησης: στους εμπρόσθιους τροχούς. 

- Πέδηση: Το όχημα πρέπει να διαθέτει σύστημα ABS.

- Διαστάσεις: δεν υπάρχει περιορισμός στις εξωτερικές διαστάσεις του οχήματος.
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- Καμπίνα επιβατών: Θα πρέπει να φέρει όλα τα συστήματα και όργανα για ασφαλή 

οδήγηση, καθώς και όσα προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

προκειμένου να χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία. 

Το τιμόνι πρέπει να είναι υποβοηθούμενης λειτουργίας (ηλεκτρικά ή 

υδραυλικά) και ρυθμιζόμενο τουλάχιστον καθ' ύψος. Η θέση οδήγησης θα πρέπει να 

βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της καμπίνας επιβατών (θεωρώντας ως κατεύθυνση 

ορατότητας από το εσωτερικό της καμπίνας προς το εμπρόσθιο παρμπρίζ).

Θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο ράδιο CD και πλήρη ηχητική εγκατάσταση 

για τη λειτουργία του.

Τουλάχιστον τα εμπρόσθια παράθυρα του οχήματος (οδηγού & συνοδηγού) 

θα πρέπει να είναι ηλεκτρικά και οι εξωτερικοί καθρέπτες θα πρέπει να ρυθμίζονται 

εσωτερικά (ηλεκτρικά ή μηχανικά) από την καμπίνα επιβατών.

Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο τουλάχιστον με αερόσακκους οδηγού & 

συνοδηγού και με ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβάτες. Οι ζώνες ασφαλείας 

τουλάχιστον για τον οδηγό και το συνοδηγό θα πρέπει να είναι τριών σημείων. 

Η καμπίνα επιβατών θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με air-condition.

Ο αριθμός των θέσεων επιβατών που θα προβλέπεται στην άδεια κυκλοφορίας 

πρέπει να είναι πέντε (5) συμπεριλαμβανομένου του οδηγού.

Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει τέσσερις (4) θύρες για την πρόσβαση των 

επιβατών στην καμπίνα.

- Εμφάνιση οχήματος: το όχημα θα πρέπει να φέρει πλαϊνή λωρίδα χρώματος και 

λοιπών προδιαγραφών όπως καθορίζονται στην υπ' αριθμ. οικ.473/6780/31-3-2011 

Εγκ. του  Υπουργείου Εσωτερικών, Απ/σης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης ή όποιες άλλες 

ισχύουν κατά το χρόνο παράδοσης του οχήματος στο Δήμο.

- Πρόσθετος εξοπλισμός: Θα περιλαμβάνονται: 1. Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης, 

καθώς και κατάλογος ανταλλακτικών του οχήματος και του πρόσθετου εξοπλισμού 

του, 2. Πυροσβεστήρας, τρίγωνο στάθμευσης ανάγκης και φαρμακείο.

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επί ποινή αποκλεισμού:

1. Κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή το 
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χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο 

φορέα και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service.

2. Στην τεχνική προσφορά θα αναφέρεται ο προσφερόμενος χρόνος καλής 

λειτουργίας (εγγύηση) ανά κατηγορία (μηχανικά μέρη, ηλεκτρική-ηλεκτρονική 

εγκατάσταση, διάβρωση/διάτρηση από σκουριά και φθορών χρώματος) που δεν 

μπορεί να είναι μικρότερος από ένα έτος, καθώς και ο χρόνος παράδοσης των 

οχημάτων που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 60 ημέρες από την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης.

3. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να επισυναφθεί η έγκριση τύπου κάθε 

προσφερόμενου οχήματος, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ρητά η 

συμμόρφωση του με τις ισχύουσες προδιαγραφές θορύβου και εκπομπής 

καυσαερίων.

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Είναι δυνατή η προσφορά διαφορετικών μοντέλων (καθένα από τα οποία θα πληρεί 

τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1. & 2.), τα 

οποία όμως και επί ποινή αποκλεισμού, θα είναι του ιδίου κατασκευαστή.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 12/11/2014

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Αγροτικής 

Παραγωγής

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχ/κός

Λ. Χερσονήσου  12/11/2014
Οι Συντάξαντες

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη
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Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου

Α ρ θ ρ ο 2ο

Διαταξεις που ισχυουν

Η διενεργεια του διαγωνισμου και η εκτελεση της προμηθειας γινονται συμφωνα με 

τις διαταξεις:

α) Της υπ.αριθμ.11389/93 Υπ.Αποφ."Ενιαιος κανονισμος προμηθειων οργανισμων 

τοπικης αυτοδιοικησης", της 26625/31-5-93 αποφ.ΥΠΕΣ, του Ν.1797/88, του Ν.2000/91  

του Ν. 4281/2014 καθως και των εκτελεστικων πραξεων τους.

β) Του εν ισχυει Δ.Κ.Κ .εφ'οσον δεν αντικειται στα παραπανω.

Α ρ θ ρ ο 3ο

Συμβατικα τευχη

Συμβατικα τευχη κατα σειρα ισχυος ειναι:

α) Η διακηρυξη του διαγωνισμου

β) Το τιμολογιο προσφορας του αναδοχου

γ) Ο Προυπολογισμος προσφορας του αναδοχου

δ) Τα τεχνικα στοιχεια (τεχνικη περιγραφη) της προσφορας  του αναδοχου

Α ρ θ ρ ο 4ο

Τροπος εκτελεσης της προμηθειας

Η εκτελεση της προμηθειας αυτης θα πραγματοποιηθει με προχειρο διαγωνισμο με 

τους ορους που θα καθορισει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χερσονήσου κατα τις 

διαταξεις των αρθρων 7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 της Υπ.Αποφ. 11389/93
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Α ρ θ ρ ο 5ο

Η δαπάνη δημοσίευσης της προκυρηξης βαραίνει τον ανάδοχο, από 4/9/2009, 

σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163.

Α ρ θ ρ ο 6ο

Ανακοινωση κατακυρωσης - αναθεσης / Συμβαση

Στον προμηθευτη στον οποιο εγινε κατακυρωση η αναθεση προμηθειας 

αποστελλεται σχετικη ανακοινωση οπως οριζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93. Με την 

αποστολη της ανακοινωσης η συμβαση θεωρειται οτι συναφθηκε και ο προμηθευτης 

υποχρεουται να προσελθει μεσα σε δεκα (10) ημερες απο την ημερομηνια κοινοποιησης της 

ανακοινωσης, για την υπογραφη της σχετικης συμβασης κατα τα λοιπα οπως στο ανωτερω 

Αρθρο οριζονται.

Μετα την ανακοινωση κατακυρωσης η συμβαση  καταρτιζεται από τον ΟΤΑ που 

υπογραφεται και απο τα δυο συμβαλλομενα μερη, οπως οριζεται με το Αρθρο 25 της 

Υπ.Αποφ. 11389/93.

Α ρ θ ρ ο 7ο

Εγγυηση καλης εκτελεσης της συμβασης

Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συμβασης καθοριζεται σε 5% επι του 

προυπολογισμου της προμηθειας. Παρεχεται δε με εγγυητικη επιστολη οπως οριζεται απο το 

Αρ.157 παρ. β του Ν.4281/2014 .

Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συμβασης επιστρεφεται στον αναδοχο της 

προμηθειας μετα την παραλαβη απο αρμοδια επιτροπη.

Α ρ θ ρ ο 8ο

Χρονος εγγυησης

Ο χρονος εγγυησης μετα την παροδο του οποιου ενεργειται η οριστικη παραλαβη 

μετρουμενος απο της ημερομηνιας της υπογραφης της συμβασης θα καθορισθει με την 

προσφορα των διαγωνιζομενων και ο χρονος δεν δυναται να ειναι μικροτερος του ενος (1) 

ετους.

Α ρ θ ρ ο 9ο
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Εκπτωση του αναδοχου

Εφοσον υπαρξει αδικαιολογητος υπερβαση της συμβατικης προθεσμιας εκτελεσης 

της προμηθειας η ο αναδοχος δεν συμμορφωνεται προς τις καθε ειδους υποχρεωσεις του, 

μπορει να κηρυχθει εκπτωτος συμφωνα με τις διαταξεις του Αρθρ.35 της Υπ.Αποφ. 

11389/93.

Α ρ θ ρ ο 10ο

Πλημμελης κατασκευη

Εαν η κατασκευη και η λειτουργια του υπό προμήθεια είδους, δεν ειναι συμφωνα με 

τους ορους της συμβασης, ή εμφανιζει ελαττωματα ή κακοτεχνιες, ο αναδοχος υποχρεουται 

να αποκαταστησει η βελτιωσει αυτες, συμφωνα με τις ισχυουσες διαταξεις.

Α ρ θ ρ ο 11ο

Φοροι,τελη,κρατησεις

Ο αναδοχος υποκειται σε ολους τους βασει των κειμενων διαταξεων φορους τελη και 

κρατησεις που θα ισχυουν κατα την ημερα της διενεργειας του διαγωνισμου. Ο ΦΠΑ βαρυνει 

τους Ο.Τ.Α.

Α ρ θ ρ ο 12ο

Παραλαβη Υλικων

Η παραλαβη, των υπο προμηθεια ειδών, θα γινει απο επιτροπη παραλαβης συμφωνα 

με τον τροπο και κατα τον χρονο που οριζεται απο τη συμβαση. Η επιτροπη συγκροτειται 

για τη  συγκεκριμενη καθε φορα προμηθεια, με αποφαση του Δημοτικου η Κοινοτικου 

Συμβουλιου και σ'αυτην οριζεται και ο προεδρος της,κατα τα λοιπα οπως οριζονται απο το 

Αρθρο 28 της Υπ.Αποφ.11389/93.

Η παραλαβη των υλικων και η εκδοση των σχετικων πρωτοκόλλων παραλαβης 

πραγματοποιειται μεσα απο τον οριζομενο απο την συμβαση χρονο, κατα τα λοιπα οπως το 

Αρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 οριζεται.  

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 12/11/2014

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος 
& Αγροτικής Παραγωγής

Λ. Χερσονήσου  12/11/2014
Οι Συντάξαντες

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη
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Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχ/κός



1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
_______________

ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια επιβατικών 
αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου

                           

ΠΠ  ΡΡ  ΟΟ  ΫΫ  ΠΠ  ΟΟ  ΛΛ  ΟΟ  ΓΓ  ΙΙ  ΣΣ  ΜΜ  ΟΟ  ΣΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ

1 Προμήθεια πετρελαιοκίνητου επιβατικού 
αυτοκινήτου με ΦΠΑ σύμφωνα με την 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

τεμ. 3,00 14.000,00 42.000,00

2 Τέλη χρήσης,έξοδα ταξινόμησης και 
λοιπές δαπάνες για τη θέση σε 
κυκλοφορία επιβατικού οχήματος.

τεμ. 3,00 1.500,00 4.500,00

ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟ 46.500,00

ΦΠΑ 0% 0,00

ΤΤΤΕΕΕΛΛΛΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟ   (((ΣΣΣΕΕΕ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩ)))::: 46.500,00

       

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 12/11/2014

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος 
& Αγροτικής Παραγωγής

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχ/κός       

Λ. Χερσονήσου  12/11/2014
Οι Συντάξαντες

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη
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