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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Το υπό προµήθεια µεταχειρισµένο καλαθοφόρο όχηµα ηλεκτροφωτισµού προορίζεται για την κάλυψη των 
αναγκών του ∆ήµου, στον τοµέα της συντήρησης του ηλεκτροφωτισµού της πόλης της Καλαµάτας και των 
∆ηµοτικών διαµερισµάτων του ∆ήµου. 
Στις παρούσες προδιαγραφές περιλαµβάνονται οι τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την ανωτέρω 
προµήθεια. 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 

1. Γενικά χαρακτηριστικά  Ο ∆ήµος Καλαµάτας προκηρύσσει διαγωνισµό για την προµήθεια ενός 
βραχιονοφόρου καλαθοφόρου αυτοκινήτου (τηλεσκοπικού) για την κάλυψη των αναγκών του, όσον 
αφορά την επισκευή και συντήρηση του ∆ηµοτικού Φωτισµού. Ύψος εργασίας καλαθιού τουλάχιστον 
12m χωρίς να υπολογίζεται το ύψος του τεχνίτη. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 
Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα µελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ). 
θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίµηση ή επιθυµία. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 

Το όλο όχηµα να αποτελείται από το πλαίσιο και την υπερκατασκευή ,Θα είναι ελαφρώς 
µεταχειρισµένο σε αρίστη κατάσταση  προωθηµένης οδήγησης τουλάχιστον 4,5 τόνων µικτού φορτίου 
µε µεταξόνιο το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα 3 µετρά και ιπποδυνάµεις τουλάχιστον 130 HP και η 
υπερκατασκευή θα  είναι ελαφρώς µεταχειρισµένη σε αρίστη κατάσταση. Το υπό προµήθεια όχηµα θα 
αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο και υπερκατασκευή µε ανυψωτικό µηχανισµό και θα είναι ισχυρής 
κατασκευής. Θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις ώστε να κυκλοφορεί νόµιµα και µε ασφάλεια 
στην Ελλάδα. Το όχηµα θα είναι αναγνωρισµένου τύπου, γνωστού και µε καλή φήµη Εργοστασίου, θα 
φέρει σήµανση CE, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. και της Ελληνικής Νοµοθεσίας και θα πληροί επί 
ποινή αποκλεισµού το σύνολο των κείµενων διατάξεων περί καλαθοφόρων ώστε να κυκλοφορεί νόµιµα 
και µε ασφάλεια στην Ελλάδα.  

Τα βάρη κατ’ άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις 
ώστε το όχηµα να κυκλοφορεί νόµιµα και µε ασφάλεια στους ελληνικούς δρόµους, για φορτίο καλαθιού 
εργασίας 250 Kg.  

Ο οπίσθιος πρόβολος να µην είναι µεγαλύτερος του επιτρεπόµενου (1/2 του µεταξονίου) και φόρτιση 
αξόνων µε πλήρες φορτίο και εξάρτηση να µην υπερβαίνει τα µέγιστα επιτρεπόµενα όρια από τον 
κατασκευαστή. 

Η καρότσα όπου θα στηρίζεται ο βραχίονας θα είναι επενδυµένη µε αντιολισθητικά φύλλα αλουµινίου 
και θα υπάρχει θέση και ειδικες θήκες για την τοποθέτηση εργαλείων και υλικών Στο αυτοκίνητο θα 
τοποθετηθούν οι απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σηµεία που θα ορίσει ο ∆ήµος. 

Θα υπάρχει πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. , θα είναι 
εφοδιασµένη µε τα απαραίτητα φωτιστικά και ηχητικά συστήµατα. 

 
Το όχηµα  πρέπει να φέρει όλα τα προβλεπόµενα πιστοποιητικά ελέγχου ασφαλείας του. Θα 

προσκοµισθούν στον ∆ήµο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικα  



 
1. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

  
Πετρελαιοκίνητος, µε χαµηλό θόρυβο και χαµηλή κατανάλωση , αντιρρυπαντικής τεχνολογίας , 

τετράχρονος, ιπποδύναµης ανάλογης προς την υπερκατασκευή (τουλάχιστον 130 hp) ,από τους πλέον 
εξελιγµένους τύπους, άριστης φήµης και µεγάλης κυκλοφορίας,τεχνολογίας EURO. 

 
2. ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
Να είναι µεικτού φορτίου κατάλληλου για ανυψωτικό µηχανισµό ικανότητας ανύψωσης σε ύψος 
εργασίας 12 µ χωρίς το ύψος των εργαζοµένων και να είναι στιβαρής κατασκευής . Το πλαίσιο να  
έχει µικρές διαστάσεις για να δίνει τη δυνατότητα στο όχηµα να κινείται σε στενούς δρόµους µε 
παρκαρισµένα αυτοκίνητα και πλατείες. 
Η καρότσα να µην έχει µεγαλύτερο πλάτος από την καµπίνα και θα φέρει πλαϊνά τοιχώµατα 
(παραπέτα) που θα έχουν ύψος 40 cm και θα είναι σταθερά µεταλλικά. Η καρότσα θα φέρει επίσης 
τέσσερα (4) µεταλλικά ερµάρια διαστάσεων (0,45 µέτρα πλάτος Χ 1 µέτρο µήκος Χ 0,4 µέτρα ύψος) 
για τη φύλαξη εργαλείων και υλικών τα οποία θα φέρουν οπές για τοποθέτηση λουκέτων το καθένα 
ξεχωριστά. Οι πόρτες των ερµαρίων θα ανοίγουν προς τα έξω της καρότσας και θα τοποθετηθούν 
δύο από κάθε πλευρά. Ο προµηθευτής θα πρέπει προ της κατασκευής της καρότσας και των 
ερµαρίων να συνεννοηθεί µε τους τεχνικούς της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου. Τα 
ερµάρια δεν θα δηµιουργούν προβλήµατα στην πλήρη λειτουργία της υπερκατασκευής. 
Οι διαστάσεις γενικά του φορτηγού , τα βάρη κατ’ άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία να 
πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
3. ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ 

 
Η καµπίνα του χειριστή να είναι µεταλλική , κλειστού τύπου, θα έχει κάθισµα ρυθµιζόµενο οδηγού, και 
κάθισµα συνοδηγού δύο (2) θέσεων . Να φέρει ταµπλό µε τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήµατα, 
ηλεκτρικό υαλοκαθαριστήρα , ανεµοθώρακα ασφαλείας από γυαλί SECURIT , θερµική µόνωση µε πλαστικό   

Το όχηµα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισµού , σύµφωνα µε τον ισχύοντα 
Κ.Ο.Κ. και να είναι εφοδιασµένο µε φάρο στον ουρανό της καµπίνας ο οποίος θα φέρει µεταλλική 
προφύλαξη για τυχόν θραύση από εξωτερικούς παράγοντες (κλάρες, κ.λπ) και τα προβλεπόµενα από την 
Ελληνική Νοµοθεσία φωτιστικά και ηχητικά σήµατα καθώς και καθρέπτες και ραδιόφωνο FM/AM. 

Η καµπίνα θα περιλαµβάνει επίσης Air condition εργοστασιακού τύπου. 
 

4. Ο∆ΗΓΗΣΗ 
 

Το σύστηµα διεύθυνσης να είναι ηλεκτροϋδραυλικό µε το τιµόνι στην αριστερή πλευρά. 
 

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 

Το σύστηµα µετάδοσης κίνησης να  είναι µηχανικό µε πέντε (5) ταχύτητες εµπροσθοπορείας 
τουλάχιστον  και µίας (1) οπισθοπορείας. 

 
 
6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ 

 
Το όχηµα πρέπει να  διαθέτει ενισχυµένο σύστηµα πέδησης  κατάλληλο για την επιβράδυνση του 

οχήµατος σε οποιεσδήποτε συνθήκες. 
 

7. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Το όχηµα πρέπει να είναι διαξονικό ,  να φέρει διπλούς τροχούς στον άξονα µετάδοσης κίνησης.  

  Το όχηµα  πρέπει να συνοδεύεται  από τα ακόλουθα: 
• Μετατροπέα συνεχούς τάσης 12V DC σε εναλλασσόµενη τάση 230V AC, µε είσοδο 12V DC, έξοδο  

230V AC 50/60Hz, ισχύος 1.500 VA.  Θα έχει προστασία από χαµηλή τάση εισόδου, προστασία από 

υπέρταση & υπερθέρµανση, φωτεινή και ηχητική ένδειξη χαµηλής τάσης εισόδου (low bat).  Η  

κυµατοµορφή της τάσης εξόδου θα είναι τροποποιηµένο ηµίτονο (modified sin wave).  Θα διαθέτει 

ανεµιστήρα για απαγωγή της θερµότητας.  ∆ιαστάσεις του ενδεικτικού τύπου (430Χ198Χ70mm). Θα 

τοποθετηθεί σε στεγανό σηµείο και θα τροφοδοτεί δύο ρευµατοδότες, έναν στην επιφάνεια της 



καρότσας και έναν µέσα στο καλάθι εργασίας, θα είναι ευφήµου οίκου και µέσω διακόπτη δεν θα είναι 

συνεχούς λειτουργίας. 

• Βάψιµο διακριτικών: α) στο ύψος κάτω από το παρµπρίζ και περιµετρικά της καµπίνας και 

περιµετρικά της καρότσας θα φέρει κίτρινη λωρίδα όπως προβλέπεται στα υπηρεσιακά οχήµατα, β) 

στο εµπρός µέρος της καµπίνα και στα δύο παραπέτα της καρότσας θα υπάρχουν τα διακριτικά 

(∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) βαµµένα µε µαύρο χρώµα (όχι αυτοκόλλητα) σε µέγεθος 15 cm, στις δύο 

πόρτες της καµπίνας θα υπάρχουν τα διακριτικά (∆ηµοτικός Φωτισµός) µε µαύρα καλλιγραφικά 

γράµµατα βαµµένα (όχι αυτοκόλλητα) στα οποία τα κεφαλαία θα είναι 10 cm και τα µικρά 5 cm 

• Οι προφυλακτήρες µεταλλικοί κατά προτίµηση µπρος πίσω θα έχουν πλάγια διαγράµµιση βαµµένη µε 

χρώµα λευκό και κόκκινο (όχι αυτοκόλλητο) 

� Εφεδρικό τροχό πλήρης 
� Πλήρη σειρά εργαλείων 
� Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα για όλα τα συστήµατά του.  
� Πυροσβεστήρα 
� Φαρµακείο 
� Τρίγωνο 
� Πατάκια καµπίνας αποσπώµενα  
� Ταχογράφο ΕΟΚ και ωροµετρητή 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
 

Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι ασφαλής και κατάλληλη για την ανύψωση δύο (2) ατόµων µετά των 
εργαλείων και να  περιστρέφεται επί ειδικής βάσης κατά 360° και να στηρίζεται σε υδραυλικά ανυψωτικά 
στηρίγµατα. 

Το συγκρότηµα ανυψώσεως (βραχίονες) να  είναι στιβαρής και ασφαλούς κατασκευής και  να είναι 
τηλεσκοπικού τύπου υδραυλικής λειτουργίας, ενδεχοµένως µε περιορισµένη αρθρωτή κίνηση, ενώ το 
µέγιστο ύψος εργασίας να είναι 12 µέτρα χωρίς το ύψος των εργαζοµένων  και οριζόντιας κάλυψης 
καλαθιού να είναι περίπου 6 µ. Το ωφέλιµο φορτίο ανύψωσης να είναι 250 κιλά (µε συντελ. ασφαλ. 1,5). 

Η λειτουργία του ανυψωτικού µηχανισµού να ελέγχεται από συστήµατα ασφαλείας, σύµφωνα µε όλες τις 
σχετικές προδιαγραφές που ισχύουν. Στη περίπτωση βλάβης του υδραυλικού συστήµατος , να 
ακινητοποιείται ο ανυψωτικός βραχίονας και να µετακινείται µε την χρήση χειροκίνητης αντλίας εκτάκτου 
ανάγκης που θα περιλαµβάνεται στην υπερκατασκευή. 

Να υπάρχει αναλογικό-ηλεκτρονικό χειριστήριο εί δυνατόν µε οθόνη αφής τουλάχιστον 7" οπού θα 
µπορεί ο χειρίστης να ελέγχει όλα τα συστήµατα ασφάλειας της υπερκατασκευής στη βάση του ανυψωτικού 
µηχανισµού και στο καλάθι εργασίας  πλήρη αναλογικό-ηλεκτρονικό χειριστήριο για τον έλεγχο του βραχίονα 
καθώς και την έναυση-σβέση του κινητήρα του οχήµατος. 

Όλες οι κινήσεις της υπερκατασκευής θα γίνονται µε ακρίβεια και σταθερότητα από το χειριστήριο χωρίς 
κανένα περιθώριο ελαστικότητας (τζόγο). 
     Η βάση του ανυψωτικού µηχανισµού να είναι µεταλλική ,στιβαρής κατασκευής και ικανή να δέχεται µε την 
αναγκαία ασφάλεια όλα τα φορτία και τις καταπονήσεις που προκαλούνται κατά την λειτουργία των 
βραχιόνων και τον µηχανισµό σταθεροποίησης. Είναι αυτονόητο ότι το όλο υδραυλικό σύστηµα θα είναι σε 
αρίστη κατάσταση χωρίς την παραµικρή διαρροή. 

Όλα τα κινούµενα τµήµατα και εξαρτήµατα να είναι τοποθετηµένα µέσα στις δοκούς ώστε να µην υπάρχει 
περίπτωση πρόκλησης ατυχήµατος. 
     Η κατασκευή , σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νοµοθεσία θα φέρει σήµανση CE, και το 
εργοστάσιο κατασκευής θα εφαρµόζει  σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, για το σχεδιασµό, παραγωγή και 
τεχνική υποστήριξη, πιστοποιηµένο κατά ISO 9001:2008- 18001 – 14001 (ή άλλο ισοδύναµο πρότυπο)  
διαπιστευµένα  και όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα λειτουργίας του µηχανισµού που ορίζονται στην 2006/42 
οδηγία της ΕΕ που ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία µε το Π.∆. 57/2010 ΦΕΚ 97 τεύχος Α 
/25.6.10. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά παραγωγής από 
αναγνωρισµένες και διαπιστευµένες εταιρείες σε πρωτότυπα και επίσηµα µεταφρασµένα έντυπα  στην 
Ελληνική γλώσσα. 
Όταν µπαίνει σε λειτουργία η υπερκατασκευή θα ενεργοποιείται αυτόµατα περιστρεφόµενος φάρος στο πίσω 
µέρος της. Η τοποθέτηση του φάρου θα είναι σε σηµείο που να µη κινδυνεύει από µηχανικές καταπονήσεις. 
 
1. ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Να φέρει τέσσερα (4) υδραυλικά ποδαρικά στήριξης , ισχυρής κατασκευής , κατάλληλης διάταξης , τα 
οποία να επιτρέπουν την ασφαλή οριζοντίωση του συνολικού οχήµατος εντός του περιγράµµατος µε 



αντιηλεκτροπληξιακές πατούσες αυτόµατης προσαρµογής και µε µεγίστη σταθερότητα λαµβάνοντας υπ’ όψιν 
όλες τις επιτρεπτές συνθήκες λειτουργίας. 

Τα ποδαρικά να ελέγχονται από υδραυλικό - ξεχωριστό χειριστήριο , που να  βρίσκεται δεξιά της 
καρότσας, σε σηµείο στεγανό και προφυλαγµένο από µηχανικές καταπονήσεις µε δυνατότητα χειρισµού κάτω 
από την καρότσα.. 

2. ΚΑΛΑΘΙ 

Το καλάθι εργασίας να είναι στιβαρής κατασκευής FIBER GLASS ικανής αντοχής µε ενισχυµένο σκελετό 
βάση διεθνών προτύπων ,  και  κατάλληλων διαστάσεων για δύο άτοµα µαζί µε τα εργαλεία τους. Να εχει 
δυνατότητα ανύψωσης στο µέγιστο ύψος δύο (2) ατόµων µαζί µε τον εξοπλισµό (συνολικά  250 κιλά)και 
συντελεστή ασφαλείας 1,5. 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισµού από πιστοποιητικό επισήµως αναγνωρισµένου 
φορέα για ηλεκτρική µόνωση έναντι τάσης τουλάχιστον 5.000V και πρωτότυπη υπεύθυνη βεβαίωση του 
εργοστασίου κατασκευής της υπερκατασκευής. 

Να φέρει χειριστήριο για πλήρη έλεγχο του βραχίονα που είναι εργονοµικά σχεδιασµένο , και διακόπτη 
ασφαλείας που ακινητοποιεί αυτόµατα όλο το µηχανισµό σε περίπτωση κινδύνου (emergency stop). 

Από την εσωτερική πλευρά και σε σηµείο που να βολεύει λειτουργικά θα υπάρχει ευρύχωρο ράφι 
αλουµινίου για την τοποθέτηση µικροϋλικών και εργαλείων. 

Η κίνηση και η ταχύτητα των βραχιόνων να είναι οµαλή και πλήρως ελεγχόµενη. 
Το όχηµα µαζί µε την πλατφόρµα να συµφωνεί απόλυτα µε τα προβλεπόµενα µε την Ελληνική Νοµοθεσία 

και µε την Ευρωπαϊκή και να διαθέτει τα κατάλληλα πιστοποιητικά CE. 
    Ο ανυψωτικός µηχανισµός να είναι ειδικός µηχανισµός για την ανύψωση ατόµων, να φέρει σήµα CE και  να 
καλύπτει τις αυστηρότερες προδιαγραφές που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα µηχανήµατα και 
ειδικότερα της ανυψωτικής ικανότητας . 
Το πάτωµα του καλαθοφόρου οχήµατος θα έχει οπές διαφυγής του βρόχινου νερού και θα φέρει ξύλινη 
σχάρα αποσπώµενη σε όλο το εµβαδό του καλαθιού εργασίας. 
Η σχάρα θα είναι από ξύλο οξιά περασµένη µε δύο στρώσεις βερνίκι θαλάσσης. Η τοποθέτησή της θα 
δηµιουργεί συνθήκες στεγανής επιφάνειας στον τεχνίτη όταν ο καιρός είναι βροχερός, επιφάνεια καθαρή 
από µικροσκουπίδια, και έξτρα δυνατή µόνωση κυρίως στην υγρασία. Η πρόσβαση στο καλάθι εργασίας θα 
είναι εύκολη για τους τεχνίτες µε σταθερή µεταλλική κλίµακα µε αντιολισθητικά σκαλοπάτια. Η θέση της 
κλίµακας δε θα δηµιουργεί λειτουργικά προβλήµατα στις κινήσεις της υπερκατασκευής, αλλά και δεν θα 
εξέχει από την περίµετρο της καρότσας. Η κλίµακα ακόµα θα φέρει κουπαστές για την ασφαλή πρόσβαση 
των τεχνιτών και θα τοποθετηθεί δεξιά του οχήµατος. 
Η πίσω πλευρά του καλαθιού εργασίας θα είναι βαµµένη(όχι αυτοκόλλητο) σε όλο το εµβαδό της µε λωρίδες 
πλάγιες (τύπου σηµάνσεως «λοχία»), λευκές και κόκκινες από υλικό αντανακλαστικό µεγάλης αντοχής στην 
ακτινοβολία του ήλιου. Η κατεύθυνση των πλαγίων αυτών γραµµών θα παραπέµπουν τους οδηγούς που 
ακολουθούν να προσπερνούν από αριστερά του οχήµατος  (όπως προβλέπεται). 
 
Σύστηµα ασφαλείας  

• Όλες οι λειτουργίες του µηχανισµού βραχιόνων να ελέγχονται ηλεκτροϋδραυλικά µέσω κατάλληλων 
βαλβίδων καταµερισµού σε αρίστη κατάσταση για τον πλήρη έλεγχο των κινήσεων µε ακρίβεια και 
χωρίς καµία ελαστικότητα (τζόγο) . 

• Να υπάρχουν δύο πλήρη χειριστήρια του µηχανισµού  βραχιόνων, ένα σε σταθερή βάση και ένα µέσα 
στο καλάθι εργασίας, που θα περιλαµβάνουν όλα τα απαραίτητα όργανα και διακόπτες για την σωστή 
και ασφαλή λειτουργία και παρακολούθηση του συστήµατος. Όλα τα χειριστήρια να διαθέτουν σύστηµα 
αυτόµατης επαναφοράς στην ουδέτερη θέση (DEAD MAN CONTROLS). 

• Όταν θα λειτουργεί το χειριστήριο καλαθιού θα αποκλείεται η λειτουργία του χειριστηρίου εδάφους.  
• Όλα τα υδραυλικά έµβολα να είναι εξοπλισµένα µε βαλβίδες ασφαλείας που θα επιτρέπουν την 

καταβίβαση των βραχιόνων σε περίπτωση βλάβης των υδραυλικών σωληνώσεων. 
• Να υπάρχει σύστηµα ασφαλείας που δεν θα επιτρέπει την χρήση του µηχανισµού βραχιόνων όταν τα 

αντιστηρίγµατα δεν έχουν πατήσει σωστά στο έδαφος. Αντίστοιχα, να µην είναι δυνατή η µετατόπιση 
των αντιστηριγµάτων εάν δεν έχει επανέλθει το σύστηµα τηλεσκοπικών βραχιόνων στη θέση 
µεταφοράς του. 

• Όλο το σύστηµα να διαθέτει εκ κατασκευής του όλους τους απαραίτητους περιορισµούς σε ότι αφορά 
τα µέγιστα όρια λειτουργίας του ώστε, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, να καθίσταται αδύνατο 
για τον χειριστή να θέσει το σύστηµα σε λειτουργία που θα ήταν επικίνδυνη.  

• Να υπάρχει σύστηµα χειροκίνητα ενεργοποιούµενο για την καταβίβαση των βραχιόνων.  
• Να υπάρχει και ένα σύστηµα χειροκίνητης περιστροφής του συγκροτήµατος των βραχιόνων από την 

βάση περιστροφής.  
• Να υπάρχουν βαλβίδες ασφάλειας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για ακινητοποίηση των 

βραχιόνων σε περίπτωση απώλειας υδραυλικού ελαίου.  



• Οι υδραυλικοί κύλινδροι της µπούµας και οι σωλήνες  υψηλής πίεσης του υδραυλικού κυκλώµατος 
που τροφοδοτούν τους υδραυλικούς κυλίνδρους της µπούµας πρέπει µε ποινή αποκλεισµού να είναι 
τοποθετηµένοι εντός αυτής ώστε να προστατεύονται επαρκώς από τυχόν φθορές.     
 Με ποινή αποκλεισµού οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση του 
κατασκευαστή και σχέδιο από το οποίο θα φαίνεται το εσωτερικό σύστηµα της τηλεσκοπικής δοκού. 

•   Οι υδροστατικοί κύλινδροι να φέρουν βαλβίδες διακοπής ροής ελαίου σε περίπτωση θραύσης των 
ελαστικών σωλήνων οι οποίες να είναι ενσωµατωµένες – κολληµένες και όχι µε βιδώµατα τα οποία 
δηµιουργούν κινδύνους.  

•   Ο πυθµένας του καλαθιού σε οποιαδήποτε θέση των βραχιόνων να είναι σε οριζόντια θέση µε 
απόκλιση +/-5ο .  

• Να υπάρχει φρένο στο σύστηµα περιστροφής . 
 
4   Στοιχεία Προσφορών:  

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόµενου θα δίδονται υποχρεωτικά µε ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω 
στοιχεία, εκτός εάν ζητούνται ως επιθυµητά: 

1. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα  
2. Πλήρη στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής των επί  µέρους µερών της υπερκατασκευής 

(prospectus) από τα οποία θα προκύπτουν σαφώς οι επιδόσεις αυτών. Παραστατικά που θα 
επιβεβαιώνουν την ποιότητα και το πάχος των χρησιµοποιούµενων χαλυβδοελασµάτων. 

3. Πλήρη περιγραφή των επί µέρους λειτουργιών του συστήµατος στην Ελληνική. 
Σχέδιο του πλήρους συστήµατος και του πλαισίου όπου θα φαίνονται οι συνολικές διαστάσεις του. ( 
Καταθ. σχεδίων ) 

4. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής επίσηµα µεταφρασµένη και θεωρηµένη του µηχανισµού για 
ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη για την προµήθεια ανταλλακτικών και εί δυνατόν σε 
διάστηµα είκοσι τεσσάρων ( 24 ) ωρών  από την ζήτησή τους (Πρωτότυπο έγγραφο µε σφραγίδα του 
οίκου θεωρηµένο και όχι FAX). 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι η ανάδοχος εταιρεία θα παραδώσει τον εν λόγω µηχανισµό έτοιµο προς 
λειτουργία χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις . 

6. Ο χρόνος παράδοσης, συντήρησης, κλπ., πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά για να 
µπορούν να αξιολογηθούν. 

7. Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το σύστηµα. 
8. Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της σειράς ISO 9001:2008,18001,14001 (ή άλλο ισοδύναµο 

πρότυπο) διαπιστευµένα του κατασκευαστή του συστήµατος  καθώς και ISO 9001 του προσφέροντος.  
9. Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης για το σύστηµα στα ελληνικά . 
10. Εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών  (επιθυµητή) και περιγραφή της οργάνωσης τεχνικής 

εξυπηρέτησης που θα καλύψει το µηχάνηµα 
11. Ανάληψη υποχρέωσης  µε υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του µηχανήµατος και εκπαίδευσης του 

προσωπικού που θα το χειρίζεται. 
12. Συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο το συνηµµένο ερωτηµατολόγιο (επιθυµητό για διευκόλυνση της 

αξιολόγησης 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1 Μάρκα, τύπος και έτος κατασκευής πλαισίου 

2 Απόσταση αξόνων 

3 Επιτρεπόµενο ολικό µικτό φορτίο 

4 Ικανότητα φόρτισης πλαισίου 

5 Ικανότητα φόρτισης εµπρόσθιου άξονα 

6 Ικανότητα φόρτισης οπισθίου άξονα 

7 Ίδιο βάρος πλαισίου µετά εφεδρικού τροχού, καµπίνας εργαλείων, καυσίµων, κινητήρα, συσσωρευτή 

και οδηγού 

8 Σύστηµα διεύθυνσης, τύπος 

9 ∆ιάµετρος κύκλου στροφής του περισσότερο προεξέχοντος σηµείου του 

ετοίµου αυτοκινήτου. 

10 Συµπλέκτης, τύπος, διάµετρος. 

11 Κιβώτιο ταχυτήτων, τύπος 

12 α) Αριθµός βαθµίδων 

      β) Αριθµός βαθµίδων συγχρονισµένων 

13 Σύστηµα πέδησης, τύπος 

14 Κινητήρας 

α) Τύπος κινητήρα αριθµός κυλίνδρων, β)διάµετρος εµβόλων διαδροµή, 

γ)κυβισµός. 

δ) Μέγιστη ιπποδύναµη του κινητήρα σε Ρδ και ΟΙΝ, αριθµός στροφών 

ε) Μέγιστη ροπή στρέψης σε ΚΟΜ και ϋΙΝ, αριθµός στροφών 

στ) Σύστηµα ψύξης του κινητήρα 

15 Στοιχεία συσσωρευτή 

 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

16 Ύπαρξη µηχανισµού ασφαλείας και είδος υπερκατασκευής 

17 Εργοστάσιο κατασκευής, τύπος προέλευση, έτος κατασκευής υδραυλικού ανυψωτικού µηχανισµού 

18 Ανυψωτική ικανότητα υδραυλικού µηχανισµού. 

19 Βάρος ανυψωτικού µηχανισµού 

20 Χρόνος µιας πλήρους λειτουργίας του ανυψωτικού µηχανισµού. 

21 Ύψος εργασίας 

22 Στάθµη µόνωσης 
23 Στροφή στον κατακόρυφο άξονα 
24 Τεχνικά χαρακτηριστικά και µάρκα ινβερτερ. 
25 Είδος υδραυλικών πελµάτων και πόσο   προεξέχουν από το όχηµα   όταν αυτό βρίσκεται σε εργασία . 

 
ΠΛΗΡΕΣ ΟΧΗΜΑ 

26. Χρόνος παράδοσης πλήρους οχήµατος 
 
 
 
 
 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Στην τιµή του παρόντος τιµολογίου θα περιλαµβάνεται η αξία, η µεταφορά σε χώρους που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία, ενός ελαφρώς µεταχειρισµένου καλαθοφόρου οχήµατος το όφελος του προµηθευτή, 
καθώς και κάθε νόµιµη κράτηση ή νέα κράτηση άγνωστη µέχρι σήµερα που θα εµφανιστεί κατά το διάστηµα 
από τη σύνταξη της παρούσας µελέτης µέχρι της διεξαγωγής της δηµοπρασίας. 

Η παρακράτηση φόρου εισοδήµατος είναι 4% σύµφωνα µε το νόµο 2198/94 (άρθρο 24). 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο Καλαµάτας. Οι τιµές θα αναγράφονται ολόγραφα και αριθµητικά, σε 

περίπτωση ασυµφωνίας θα ισχύει η ολόγραφη τιµή. 
Τέλος περιλαµβάνεται κάθε κέρδος προµήθειας και δαπάνης που αφορά το προσφερόµενο καλαθοφόρο 

όχηµα και έχει πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, µέχρι την ελεύθερη παράδοση του στο 
∆ήµο, τα έξοδα ταξινόµησης και έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας του οχήµατος. 

Καλαθοφόρο όχηµα (όπως τεχνικά χαρακτηριστικά) 

(ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΜ.)  

ΕΥΡΩ :     Είκοσι τέσσερεις χιλιάδες  τριακόσια ενενήντα (24.390,00 €) 
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ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στην τιµή του παρόντος τιµολογίου θα περιλαµβάνεται η αξία, η µεταφορά σε χώρους που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία, ενός ελαφρώς µεταχειρισµένου καλαθοφόρου αυτοκινήτου το όφελος του προµηθευτή, 
καθώς και κάθε νόµιµη κράτηση ή νέα κράτηση άγνωστη µέχρι σήµερα που θα εµφανιστεί κατά το διάστηµα 
από τη σύνταξη της παρούσας µελέτης µέχρι της διεξαγωγής της δηµοπρασίας. 

Η παρακράτηση φόρου εισοδήµατος είναι 4% σύµφωνα µε το νόµο 2198/94 (άρθρο 24). 
Ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο Καλαµάτας. Οι τιµές θα αναγράφονται ολόγραφα και 

αριθµητικά, σε περίπτωση ασυµφωνίας θα ισχύει η ολόγραφη τιµή. 
Τέλος περιλαµβάνεται κάθε κέρδος προµήθειας και δαπάνης που αφορά το προσφερόµενο καλαθοφόρο 

αυτοκίνητο και έχει πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, µέχρι την ελεύθερη παράδοση του στο 
∆ήµο, τα έξοδα ταξινόµησης και έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας του οχήµατος. 

Καλαθοφόρο όχηµα   (όπως τεχνικά χαρακτηριστικά) (ΤΙΜΗ 
ΕΝΟΣ (1) ΤΕΜ.) 

ΕΥΡΩ:    ..................................................................................................................................................................  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

Α/Α  ∆ΑΠΑΝΗ € ΣΥΝΟΛΟ € 

 προµηθεια µεταχειρισµενου καλαθοφορου οχηµατος  

24.390,00 
 

    

 Α Θ Ρ Ο Ι Σ Μ Α  24.390,00 

 Φ.Π.Α. 23%  5.610,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ  30.000,00 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια ενός (1) ελαφρώς µεταχειρισµένου 

καλαθοφόρου οχήµατος . 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Η παρούσα προµήθεια γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ' αριθµ. 11389/93 Υπουργικής 

Απόφασης ( ΦΕΚ Β' 185/93 ( Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης), τις 
διατάξεις του Ν. 2286/95. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α 23% ανέρχεται σε 30.000,00 € 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Τα στοιχεία της δηµοπρασίας κατά σειρά ισχύος είναι :  
Η ∆ιακήρυξη  
Οι Τεχνικές προδιαγραφές  
Το Τιµολόγιο προσφοράς  
Ο Προϋπολογισµός Προσφοράς  
Η Συγγραφή υποχρεώσεων  
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  
Η Τεχνική περιγραφή 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Το καλαθοφόρο όχηµα θα πρέπει να παραδοθεί έγκαιρα στο ∆ήµο σε πλήρη λειτουργία ώστε να 

χρησιµοποιηθεί άµεσα. Προς τούτο ουδεµία έλλειψη θα δικαιολογείται του χρόνου παράδοσης. 
Για το χρόνο παράδοσης ισχύουν τα παρακάτω :  
Χρόνος παράδοσης του καλαθοφόρου θα είναι 60 ηµερολογιακές ηµέρες (επιθυµητός) και πάντως όχι 

παραπάνω από τρεις (3) µήνες. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συµβατικού χρόνου των 60 Η.Η. από 

υπαιτιότητα του και εφόσον δεν έχει εγκριθεί παράταση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 της 
διακήρυξης, υποχρεούται να πληρώσει στον ∆ήµο πρόστιµο που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 33 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης ( άρθρο 14 της διακήρυξης). 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Με την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής θα εγγυηθεί ότι η παραδιδόµενη προµήθεια θα 

ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους των χαρακτηριστικών και υποδείξεων και θα είναι κατασκευασµένη µε 
υλικά άριστης ποιότητας απαλλαγµένα δε από κάθε κρυφό ή φανερό ελάττωµα, θα ανταποκρίνεται δε από 
κάθε πλευρά στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Τον προµηθευτή δεν µπορεί να υποκαταστήσει στην σύµβαση ή κάποιο µέρος αυτής, άλλο φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο χωρίς γραπτή συγκατάθεση του ∆ήµου, µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 



ΑΡΘΡΟ 8ο 
Η παραλαβή της προµήθειας θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, από την αρµόδια 

επιτροπή παραλαβής και µετά από δοκιµές και έλεγχο αυτού. Για τον τρόπο παραλαβής ισχύει ότι ορίζεται 
στο άρθρο 15 της διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Εάν κατά την παραλαβή βρεθεί έστω και τµήµα της προµήθειας, ότι δεν εκπληρώνει τους όρους της 

σύµβασης ή των τεχνικών προδιαγραφών και δεν είναι δυνατόν κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής 
παραλαβής όπως µε την αντικατάσταση ορισµένων ελαττωµατικών εξαρτηµάτων καταστεί απόλυτα 
κατάλληλη και έτοιµη για την χρήση που προορίζεται, θα απορρίπτεται και ο προµηθευτής θα είναι 
υποχρεωµένος χωρίς καµία αποζηµίωση να αντικαταστήσει ολόκληρο το τµήµα σε προθεσµία που ορίζει η 
επιτροπή παραλαβής. Παρερχοµένης της προθεσµίας απράκτου ο προµηθευτής θα κηρύσσεται έκπτωτος 
και η εγγύηση θα καταπίπτει αµέσως υπέρ του ∆ήµου. 

Ο Προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος στην καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση και την εκ 
νέου τοποθέτηση του ελαττωµατικού εξαρτήµατος , καθώς και σε οποιαδήποτε συναφή δαπάνη που 
σχετίζεται µε το υπό αντικατάσταση τµήµα του. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του καλαθοφόρου οχήµατος , ορίζεται µε την προσφορά πλην 

όµως αυτός είναι επιθυµητό να είναι είκοσι τέσσερεις (24) µήνες. Θα βαθµολογηθεί ο µεγαλύτερος χρόνος 
εγγύησης. 

Κατά τον χρόνο εγγύησης ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος να προβαίνει µε δικές του δαπάνες 
στην άµεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη η φθορά λόγω κακής ποιότητας ή 
κακής συναρµολόγησης , καθώς και στην επισκευή κάθε βλάβης γενικά που θα οφείλεται σε παρόµοιες 
αιτίες . Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η βλάβη η ζηµιά µέσα σε ορισµένη προθεσµία , που θα 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία , τότε επιβάλλεται στον προµηθευτή ποινική ρήτρα ίση µε την αξία εργασίας 
και υλικού µε την τρέχουσα τιµή στην ελεύθερη αγορά η οποία θα κρατείται από την εγγυητική καλής 
λειτουργίας ή την κράτηση που έχει συµπεριληφθεί στον λογαριασµό για λόγους εγγυήσεως από την 
Υπηρεσία, η οποία αποκαθιστά πλέον αµέσως την βλάβη. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Μετά την πάροδο του οριζόµενου χρόνου εγγύησης από της παραλαβής της προµήθειας, επιστρέφεται 

στον ανάδοχο η κράτηση 10% η εγγυητική καλής λειτουργίας ή το αποµένον µέρος αυτής , εκτός αν 
υπάρχουν παρατηρήσεις στο πρωτόκολλο παραλαβής από την επιτροπή οπότε η παραλαβή παρατείνεται 
µέχρι της ολικής αποκατάστασης των ελλείψεων και ελαττωµάτων και γενικά υποχρεώσεων του προµηθευτή 
που παρατηρήθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Οι τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες για όλη την διάρκεια της 

προµήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Για τον τρόπο πληρωµής ισχύει ότι ορίζεται στο άρθρο 16 της διακήρυξης. Η 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος είναι 4% (Ν.2194/94 άρθρο 24). 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να διαθέτει   απόθεµα ανταλλακτικών για την κάλυψη των 

συνήθων απαιτήσεων, για χρονική διάρκεια τουλάχιστον δέκα (10) ετών . 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας 

∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την τεχνοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά, η προµήθεια ενός (1) µεταχειρισµένου 
καλαθοφόρου οχήµατος προϋπολογισµού 24.394,00 χωρίς νά υπολογίζεται ό Φ.Π.Α. καί 30.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου τού Φ.Π.Α. 

Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να υποβάλλουν ( σφραγισµένη οικονοµική και Τεχνική   
προσφορά   µαζί   µε   πρoσπέκτους   και   λοιπά   τεχνικά   στοιχεία)   µέχρι   την 
10/06/2015  ηµέρα Τετάρτη  και ώρα  10.00 π.µ  , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα τεύχη της µελέτης της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας. 

Άρθρο 1ο  
Κανόνες δηµοσιότητας 

1.1 Η προµήθεια θα γίνει µε ανοικτό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τους όρους της 11389/93 Υπουργικής 
Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ), της διατάξεις του Ν. 2286/95 και των συναφών Νόµων . 
1.2. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δηµοσίευση στον τύπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 5 της υπ.αρ. 11389/93 Υπ. Απόφ. «Περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.» 
1.3. Τεύχη της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να διατίθενται στους ενδιαφερόµενους από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της. 

1.4. Η δαπάνη για την δηµοσίευση περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον τύπο βαρύνει τον φορέα που 
εκτελεί την προµήθεια. 

Άρθρο 2ο  
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού - πρόσθετες πληροφορίες 

2.1. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας στις 10 
του µηνός Ιουνίου  του έτους 2015 ηµέρα Τετάρτη µε ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 9,30 π.µ. 
και ώρα λήξης την 10.00 π.µ. 

2.2.Εφ' όσον, από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον 
προκηρυσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, µέσα σε τέσσερις (4) 
εργάσιµες ηµέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης. 

2.3.Εφ' όσον, ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του 
διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει   ορισθεί   
για   την   υποβολή    των   προσφορών.    Οι    συµπληρωµατικές   πληροφορίες αποστέλλονται ή 
παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την λήψη της σχετικής αίτησης. 

 
 
 
 



2.4.Ορίζουµε επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού καθώς και αξιολόγησης προσφορών σύµφωνα µε την    
493 απόφαση της Οικ. Επιτρ. Καλαµάτας τού 2014 . 

     1) Κουλουµβάκος Παναγιώτης Πρόεδρος 

     2) Καραµπάτσος Γεώργιος Μέλος 

     3) Κάτσος Παναγιώτης Μέλος 

σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

α) Της υπ .αρ. 11389/93 Υπ. Απόφ. Περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ) και  

β) του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 

Άρθρο 3ο  

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό 

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα συνεταιρισµοί και 
ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε ιδία παρουσία ή µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο 
ή µε την καθ' οιονδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς ( Βλέπετε σχετικό άρθρο 6 που αφορά 
τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των προσφορών). 

Άρθρο 4ο  

Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής 

4.1.Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό πρέπει να ασκούν εµπορικό ή βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό 
επάγγελµα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 
4.2 Κάθε προµηθευτής που επιθυµεί να λάβει µέρος στον διαγωνισµό θα πρέπει να αποδείξει την 
εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους 
νόµους της χώρας που είναι εγκατεστηµένος. 

4.3 Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό, θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή απόκλεισµού µαζί 
µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Οι Έλληνες Πολίτες: 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση τη επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 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 υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 
κυρίας και επικουρικής ασφάλισης όπως τούτο προβλέπεται ( ΤΑΠΕΜ ) ταµείο πρόνοιας 
εργατοϋπαλλήλων µετάλλου, και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία  
διενέργειας του  διαγωνισµού.  Σε περίπτωση  εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά 
των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε 
αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια 
αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

 

 



β) Αλλοδαποί: 
 

1.    Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης 
τους, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) της 
παραγράφου αυτής. 

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του 
οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

 
γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού 
µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. 

 
δ) Οι συνεταιρισµοί: 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν 
οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής. 

 
ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 

2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες 
µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε τη 
µεταποιητική δραστηριότητα και εφ' όσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις Μ.Μ.Ε., ή τους 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. Το 
πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από 
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
4.4. Οι προµηθευτές που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό µε εκπρόσωπο τους, θα πρέπει να 
υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου 
της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή 
συµβολαιογράφο. 
 
4.5. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για προµηθευτές που στη χώρα τους δεν 
προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, 
βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο. 
4.6. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό θα υποβάλλουν επίσης επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής 
στοιχεία : 
 
■ ∆ήλωση για εκτέλεση ή µη από αυτούς οµοίων κατασκευών µε τις προσφερόµενες, που θα αναφέρει µε 
λεπτοµέρεια τους ∆ήµους και τις Κοινότητες εσωτερικού ή εξωτερικού που έχει προµηθεύσει. 

■ ∆ήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και 
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

■ Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαµβάνει να παραδώσει ελεύθερο και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό 
προµήθεια  µεταχειρισµένου καλαθοφόρου οχήµατος,   στον χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήµος. 

■ Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή για τον χρόνο παράδοσης του υπό προµήθεια υλικού έτοιµου προς 
λειτουργία. 



■ ∆ήλωση ότι θα καλύψουν τον φορέα µε όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για τα επόµενα δέκα (10) χρόνια 
τουλάχιστον. 

■ Θα προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης, για τα τρία προηγούµενα οικονοµικά έτη 

■ Έκθεση στην οποία να φαίνεται η οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης, η επιχειρηµατική δοµή της ( 
µορφή επιχείρησης, εύρος δραστηριότητας, κύρος κ.λ.π.) και οι εµπορικές της επιδόσεις. 

■ Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και η οργάνωση αυτής για παροχή 56Γνΐθθ στα 
προσφερόµενα είδη. 

■ Αναλυτική κατάσταση εργαζοµένων στην επιχείρηση καθώς και κατάσταση τεχνικού προσωπικού. 

■ Ρητή αναλυτική δήλωση για την συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων ειδών σε σχέση µε τις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

■ Πιστοποιητικά ποιότητας του ως προµήθεια υλικού, όπως της διεθνούς σειράς ISO 9000 (1 ή 2), καθώς 
και άλλων αντίστοιχων που επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών και προτύπων του ΕΛΟΤ ή και 
αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε., καθώς και σήµατος ασφαλείας CE, των προσφερόµενων προϊόντων. 
 

Άρθρο 5ο   

Εγγύηση συµµετογής στον διαγωνισµό 

5.1. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για 

ποσό που θα καλύπτει το 2% (487,80 €) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης 

χωρίς το ΦΠΑ. 

5.2. Το παραπάνω ποσοστό µειώνεται στο µισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από µικροµεσαίες 

µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς ή τις 

ενώσεις τους, ενώσεις Μ.Μ.Ε. και παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς καθώς και ενώσεις προµηθευτών 

που αποτελούνται από Μ.Μ.Ε. 
5.3. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία, 
µπορεί να γίνει δεκτή εφ' όσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%. 
5.4. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί η 
προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε 
ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες 
από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που θα λάβουν µέρος 
στον διαγωνισµό, επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης 
της κατακύρωσης. 
5.5. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που 
περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα: 
(1) Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
(2) Τον εκδότη. 
(3) Τον φορέα προς τον οποίο θα απευθύνεται. 
(4) Τον αριθµό της εγγύησης. 
(5) Το ποσοστό που καλύπτει η εγγύηση. 

(6) Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

(7) Την παρούσα διακήρυξη και την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 
(8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως. 
(9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του φορέα και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 
καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, 
µέσα σε (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
(10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
(11) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα 
µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
(12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της ύστερα από απλό 
έγγραφο του φορέα. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 
5.6. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 



Άρθρο 6ο  
Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών 

6.1.Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα 
στην προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. 
6.2.Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
6.3.Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στον φορέα µε οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε αποδείξεις, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται σε αυτόν µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 
Στις περιπτώσεις που απαιτείται κατάθεση δείγµατος, επιτρέπεται η αποστολή του σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όµως ότι τούτο θα περιέλθει στον φορέα µέχρι 
τέσσερις (4) ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 
6.4.Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα 
οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη. 
6.5.Προσφορές που περιέχονται στον φορέα µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού πριν την 
εκπνοή της προθεσµίας που καθορίζεται από την παρούσα διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί 
µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν 
οι προσφορές που υποβλήθηκαν στον Φορέα µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα. 
6.6.Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
2. Η επωνυµία του φορέα της προµήθειας 
3. Ο αριθµός της διακήρυξης. 
4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
5. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

6.7. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού δεν είναι 
υποχρεωµένη να ελέγχει την συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους προς 
τους όρους της διακήρυξης. 
 
Άρθρο 7ο  
Προσφορές 

7.1. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, 
σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 6.6 της παρούσας. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς 
τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως 

εξής: 
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 
συµµετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς 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». 
7.2.0ι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου όπως αναγράφονται στο άρθρο 6.6. 
7.3. 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. 

7.4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 
προσφέροντα. 

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την 
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
7.5.∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
7.6.Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και 



κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρµόζονται προκειµένου για προϊόντα 
Κοινοτικής προέλευσης. 
7.7.0 προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο, το οποίο θα κατασκευάσει το προσφερόµενο υλικό 
καθώς και τον τόπο εγκατάστασης τους. Εφ' όσον για την παραγωγή του ολικού προϊόντος µεσολαβούν 
διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και 
ο τόπος εγκατάστασης του, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής στην διαµόρφωση της τιµής του τελικού 
προϊόντος για κάθε µία από αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, 
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
7.8.Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν το προσφερόµενο υλικό µερικά ή ολικά σε 
δικό τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 7.8 και 7.9 που πρέπει να 
δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να συνάψουν σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου 
εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστεί το υλικό µε την οποία θα δηλώνεται 
ότι: 
  (α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση µέσα στον αναφερόµενο στην προσφορά χρόνο 
παράδοσης. 

(β) ότι ο οίκος κατασκευής θα καλύψει κατ' ευθείαν τον φορέα µε την εγγύηση που προσφέρει ο 
διαγωνιζόµενος, εφ' όσον αυτό αιτηθεί και 

(γ) ότι ο οίκος κατασκευής αναλαµβάνει να καλύπτει τον φορέα µε όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά 
για τα επόµενα δέκα (10) τουλάχιστον έτη. 
Η δήλωση αυτή θα είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα ( και µόνον) και θα αναφέρει επ'ακριβώς τα 
παραπάνω (α), (β), και (γ). Θα γίνουν δεκτά έγγραφα πρωτότυπα ή &χ προερχόµενα µόνο από τον οίκο 
κατασκευής. 
Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί 
από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται και η σχετική απόφαση κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Εµπορίου για την κατά την κρίση του επιβολή ποινής αποκλεισµού του δηλώσαντος από διαγωνισµούς των 
Ο.Τ.Α. και του δηµοσίου για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται µε την ίδια απόφαση. Η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή µερικώς ή ολικώς 
των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του δηµοσίου και των Ο.Τ.Α. που 
ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

Άρθρο 8ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

8.1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για ενενήντα (90) ηµέρες από την εποµένη της 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
8.2.Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω προβλεποµένου χρόνου, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
8.3.Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφ' όσον ζητηθεί από τον φορέα πριν από την λήξη 
της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την διακήρυξη. Μετά την λήξη και 
του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα 
του διαγωνισµού. Μπορεί όµως η απόφαση του ∆.Σ. για την κατακύρωση της δηµοπρασίας να ληφθεί και 
µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συµφωνεί και ο µειοδότης. 

Άρθρο 9ο  
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 

9.1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενεργείας του, ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
(α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την 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. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο όργανο και η σχετική 
απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. Οι 



ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. 
(β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν, µόνο 
από προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, 
µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η 
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή. Η επιτροπή αυτή υποβάλλει την ένσταση µε 
αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της στο αρµόδιο όργανο το οποίο αποφαίνεται τελικά. 
9.2. Οι ανωτέρω αποφάσεις του αρµοδίου οργάνου καθώς και εκείνη που αφορά στην 
κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για την νοµιµότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή 
τους στον οικείο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ., 
όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

9.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, 
προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 
 
Άρθρο 10ο  
Προσφερόµενη τιµή 

10.1.Οι τιµές θα δίδονται για το προσφερόµενο όχηµα και την υπερκατασκευή. 
10.2.Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός Φ.Π.Α., ( έξοδα ταξινόµησης, έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας του οχήµατος ), 
για την παράδοση της προµήθειας σε χώρους όπου θα υποδείξει η Υπηρεσία. 
10.3.Η προσφερόµενη συνολική τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά και θα δοθεί υποχρεωτικά 
σε ευρώ. Προσφορά µε την οποία δίδεται τιµή σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
10.4.Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
10.5.Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία ανά 
είδος τιµή, για το µέρος της ποσότητας που προσφέρει ο µετέχων στο διαγωνισµό ή για ολόκληρη τη 
ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Ο.Ε. ύστερα από 
γνωµοδότηση της αρµοδίας για την αξιολόγηση των προσφορών επιτροπής. 

Άρθρο 11ο  
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού - Αξιολόγηση προσφορών 

11.1. Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 2 της παρούσας, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των 
προσφορών και γράφεται αυτό στο πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η 
παραλαβή προσφοράς µετά το πέρας του εν λόγου χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε 
πριν την λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. 
11.2. Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίζεται δηµόσια και 
αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων καθώς και των φακέλων των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» µονογράφοντας όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
κατά φύλλο καθώς και τον σφραγισµένο φάκελο της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» αναγράφοντας 
περιληπτικά στο πρακτικό τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, ενώ 
συγχρόνως τα διαβάζει µεγαλοφώνως έτσι ώστε να ενηµερώνονται όλοι οι ενδιαφερόµενοι. Ο φάκελος της 
οικονοµικής προσφοράς παραµένει σφραγισµένος και γράφεται επ' αυτού ο ίδιος αύξων αριθµός µε εκείνον 
του κυρίως φακέλου. 
11.3.Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι µέσα στην 
αίθουσα του διαγωνισµού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά 
και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόµενων, αποφασίζει δε γι' αυτούς που τυχόν 
αποκλεισθούν. 
11.4. Στην συνέχεια δηµόσια ανακοινώνονται τα ονόµατα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος αποκλεισµού τους 
και παραδίδονται σε όσους παρευρίσκονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους µαζί µε τον σφραγισµένο 
φάκελο. 
11.5. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών 
στο πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται από την παραπάνω επιτροπή, ο σχετικός φάκελος του 



διαγωνισµού καθώς επίσης και οι σφραγισµένοι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών παραδίδονται µε 
απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα 
οικονοµικά στοιχεία των προσφορών µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών 
από την αρµόδια επιτροπή επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στο παραπάνω αρµόδιο 
όργανο, για την αποσφράγιση τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί σε σχετική πρόσκληση η 
οποία κοινοποιείται στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρµόδιο και για 
την αξιολόγηση τους, οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών παραµένουν σ' 
αυτούς. 
11.6. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών όργανο σε µυστική συνεδρίαση προβαίνει στον έλεγχο 
και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Η βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών από την αρµόδια 
επιτροπή αξιολόγησης γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές βάσει όλων 
των στοιχείων που έχουν συνυποβληθεί µε την προσφορά και που µπορούν να οδηγήσουν αιτιολογηµένα σε 
σχηµατισµό σαφούς εικόνας την επιτροπή αξιολόγησης. 

11.7. Αναλυτικά τα στοιχεία βαθµολόγησης παρουσιάζονται στο σχετικό πίνακα του άρθρου 18 της 
παρούσας διακήρυξης. 
11.8. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 
οργάνου. 
11.9. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 
του διαγωνισµού οργάνου ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες µετά από γνωµοδότηση του οργάνου αυτού. Αντίθετα δεν 
απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 
11.10. Ανακήρυξη µειοδότη . 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την αρµόδια επιτροπή οι φάκελοι µε τα οικονοµικά 
στοιχεία των προσφορών επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισµού για τον έλεγχο και αποσφράγιση τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που έχει 
οριστεί σε σχετική πρόσκληση η οποία έχει κοινοποιηθεί στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό. Όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές από την επιτροπή αξιολόγησης δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται δηµόσια. Η Ε.∆.∆. αφού αποσφραγίσει 
και µονογράψει κατά φύλλο τις οικονοµικές προσφορές προβαίνει στην καταχώρηση αυτών σε πρακτικό το 
οποίο και υπογράφει. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Κατόπιν των παραπάνω το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού όργανο, υποβάλλει σχετική γνωµοδότηση µε τις προτάσεις του προς Οικονοµική επιτροπή 
(σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ) η οποία και αποφασίζει για την κατακύρωση της προµήθειας µε 
απόφαση της. 
11.11.Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο λόγο αθροίσµατος των 
σταθµισµένων βαθµολογιών (αριθµητής) προς την οικονοµική προσφορά (παρανοµαστής). 
 
Άρθρο 12ο  
Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης 

12.1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, 
που περιλαµβάνει τουλάχιστον το είδος, την ποσότητα, τιµή, την συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους 
της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτής, τα στοιχεία της απόφασης τελικής 
έγκρισης, εάν απαιτείται και την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
12.2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί 
έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
12.3. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
12.4. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής του 
διαγωνισµού, εκτός εάν αυτό συνέβη µε ευθύνη του φορέα ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 



 

Άρθρο 13ο  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης και καλής λειτουργίας της προµήθειας 

13.1. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 
13.2.Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
13.3. Όλα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.5. του άρθρου 5 της παρούσας διακήρυξης και αφορούν την 
εγγύηση συµµετοχής, ισχύουν και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
13.4.Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό 
χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση την σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα 
υλικά, πλέον δύο (2) µήνες. 
13.5. Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της 
προµήθειας, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους και 
αντικαθίσταται µε την εγγυητική καλής λειτουργίας που ορίζεται σε: 10 %, επί τής συνολικής συµβατικής 
δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ και χρόνος ισχύος αυτής: 27 µήνες καθόσον είναι επιθυµητή η κάλυψη καλής 
λειτουργίας για: ( 24 ) µήνες.,  
 

Άρθρο 14ο   
Χρόνος παράδοσης 
14.1. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να παραδώσει την προµήθεια το πολύ 

σε εξήντα (60) ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές µε χρόνο 

παράδοσης µεγαλύτερο των 3 µηνών.  

14.2. 0 συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου να παραταθεί µέχρι το % αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του 

προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Το χρονικό διάστηµα 

από την υποβολή του αιτήµατος µέχρι τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης δεν µπορεί να είναι 

µικρότερο από το 1/5 ολόκληρου του συµβατικού χρόνου. 
14.3. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και 
δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να 
παραδώσει την προµήθεια. 
14.4. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια και 
την επιτροπή παραλαβής για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει την προµήθεια, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

14.5 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων 
που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης της προµήθειας ή σε περιπτώσεις που 
συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου 
παράδοσης , δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

14.6. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης παράδοσης της προµήθειας θα επιβληθεί στον προµηθευτή ποινική 
ρήτρα σύµφωνα µε το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 15ο  
Παραλαβή 
 

15.1 Η παραλαβή του καλαθοφόρου οχήµατος , γίνεται από επιτροπή σύµφωνα µε τον τρόπο και τον χρόνο 

που ορίζεται από την σύµβαση και τα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ. Η επιτροπή παραλαβής συγκροτείται, για 

την συγκεκριµένη κάθε φορά προµήθεια, όπως ορίζει το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ 
15.2.Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφ' όσον το επιθυµεί, ο 
προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και µακροσκοπικός έλεγχος. 
15.3. Μετά την διενέργεια του ελέγχου συντάσσεται προσωρινό πρωτόκολλο παραλαβής ή 



απόρριψης. 
15.4. Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής συντάσσεται εντός ενός (1) µήνα, µετά το πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής και αφού ολοκληρωθεί η διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων και δοκιµών. 

Άρθρο 16ο  
Τρόπος πληρωµής - ∆ικαιολογητικά 

Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας στον προµηθευτή (ή προµηθευτές), θα γίνει µε την εξόφληση του 
100% της συµβατικής αξίας και θα καταβληθεί αφού συνταχθεί και υπογραφεί το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή, µετά τον ποιοτικό έλεγχο.  

Άρθρο 17ο   

Οι λαµβάνοντες µέρος στο ∆ιαγωνισµό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και 
αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα. 
 
Άρθρο 18ο  
Βαθµολογία 

 
Κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας και την τελική επιλογή του προµηθευτή είναι η 

συµφερότερη προσφορά. 
Για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη κυρίως και βαθµολογούνται όπως 

στον κατωτέρω συνηµµένο πίνακα.  
Συγκεκριµένα τα υπό αξιολόγηση στοιχεία χωρίζονται σε δύο οµάδες Α’ µε συντελεστή βαρύτητας 

70% και Β’ µε συντελεστή βαρύτητας αντίστοιχα 30%   
Η βαθµολογία κάθε οµάδας καθορίζεται σε 50 βαθµούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 

ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 60 βαθµούς στις περιπτώσεις 
που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης σε όλα τα στοιχεία της οµάδας. Η παραπάνω βαθµολογία 
µειώνεται µέχρι βαθµούς 40 όταν δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης. ( σε όλα τα 
στοιχεία της οµάδας) , υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή.  

Η κατακύρωση γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης , προµηθευτή , 
του οποίου η προσφορά κρίθηκε οικονοµοτεχνικά ως η πλέον συµφέρουσα. 

Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί 
ως αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις 
όρους. 

Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο αθροίσµατος των σταθµισµένων 

βαθµολογιών προς την τιµή προσφοράς. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ 

(αρ.πρ.υπ.απ.11389/93) 

 

Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης η από σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν 

χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των 

προσφορών. 
Για την κατακύρωση του αποτελέσµατος αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή η δε απόφαση της 

αποστέλλεται στον Περιφερειακό ∆ιευθυντή. 
Η απόφαση για την κατακύρωση της δηµοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος 

των προσφορών και η σύµβαση να καταρτισθεί έγκυρα εάν συµφωνεί και ο µειοδότης. 
 

                                                                                                ΚΑΛΑΜΑΤΑ      /      /2015 
                                                                                                Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
 

 

 
                                                                                                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

ΟΜΑ∆Α Α΄ (Συντελεστής βαρύτητας 70%) 
1. Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία πλαισίου:   
 α. Κινητήρας (Είδος, θόρυβος, κατανάλωση, αντιρρυπαντική 

              τεχνολογία, Ιπποδύναµη, Ροπή )       5,6 7 8,4 

 β. Σύστηµα διεύθυνσης, κιβώτιο ταχυτήτων                                   4,0 5 6,0  

γ. Σύστηµα πέδησης-Αναρτήσεις, µεταξόνιο , κύκλος  

   στροφής του οχήµατος.              4,8 6 7,2 

           δ.  Βάρος πλαισίου και υπερκατ , ωφ. Φορτ. οχήµατος.          3,2 4 4,8 

 ε. Ανέσεις καµπίνας οδήγησης - Εργονοµία     3,2 4 4,8 

         στ. Ηµεροµηνία έκδοσης 1ης άδειας κυκλοφορίας           4,8 6 7,2 

2. Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία υπερκατασκευής 
 α. Υπερκατασκευή (στοιχεία, υλικά , πάχος ελασµάτων 

               τρόπος λειτουργίας, στάθµη θορύβου  

               του συστήµατος, διατάξεις ασφαλείας και αντοχή της  

               υπερκατασκευής)                  4,8 6 7,2  

β. Ποιότητα αντισκωριακής προστασίας και βαφής              3,2 4 4,8 

 γ. Ανυψωτική ικανότητα (ύψος, βάρος)     3,2 4 4,8 

           δ. Ειδικά χαρακτηριστικά Ανυψωτικού συστήµατος                3,2 4 4,8 

           -------------------- 

         ΣΥΝΟΛΟ 40 50 60 
 

ΟΜΑ∆Α Β΄ (Συντελεστής βαρύτητας 30%) 
1. Χρόνος παράδοσης        9,6 12     14,4 

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας οχήµατος            9,6 12     14,4,0 

3. Παροχή service και ανταλλακτικών    

Οργάνωση παροχής τεχνικής υποστήριξης προµηθευτή   

(εγκαταστάσεις, εξοπλισµός, εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό)   

ανταπόκριση για και  ανταλλακτικά      8,0 10     12,0 

4. Οργάνωση προµηθευτή και κατασκευαστή, 

 οικονοµική επιφάνεια, πωλήσεις παρόµοιων  

 οχηµάτων 

 α. Κύκλοι εργασιών τελευταίας τριετίας σε οχήµατα 

-ίδια κεφάλαια- οργάνωση -  εύρος προσφερόµενου  

εξοπλισµού-διοικητικό και επιστηµονικό προσωπικό   6,4  8       9,6 

β. Πωλήσεις µεταχειρισµένων καλαθοφόρων οχηµάτων 

 του προµηθευτή την τελευταία τριετία     6,4  8       9,6 

           -------------------- 

         ΣΥΝΟΛΟ 40 50     60  

 

Η βαθµολογία προκύπτει από τον τύπο Β=0,7 ΒΑ +0,3 ΒΒ όπου ΒΑ και ΒΒ οι βαθµολογίες των οµάδων Α 

και Β αντίστοιχα. 

Οι προσφορές βαθµολογούνται µε το µέσο όρο της βαθµολογίας όταν πληρούν τα ζητούµενα από τη 

διακήρυξη ανά κριτήριο, περισσότερο µέχρι 20% όταν υπερβαίνουν τα ζητούµενα από τη διακήρυξη, λιγότερο 

µέχρι 20% όταν δεν πληρούν τα ζητούµενα από τη διακήρυξη αλλά, σε στοιχεία που κρίνονται µη ουσιώδη. 

Απορρίπτονται οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

 



 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

             Καλαµάτα ……/……/2015 

            Αριθµ. Μελέτης 4/2015 

∆ιεύθυνση φορέα προµήθειας: ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Τ. Κ. 24 100 

Τόπος διενέργειας διαγωνισµού: ΚΑΛΑΜΑΤΑ ∆ιοικητήριο 1ος οροφ. (∆/νση Τ.Υ.) 

Ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισµού ……………………………………………………….. 

Αριθµός τηλεφώνου φορέα προµήθειας: 27213-61760 – 27213 61831 

FAX φορέα προµήθειας: 27213-60708 

E - Mail …………. 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Πληροφορίες παρέχει κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες 7,30-3,00 µ.µ. ο αρµόδιος υπάλληλος: 
κ. Παν. Κουλουµβάκος ή κ. Γεωργ. Καραµπάτσος 

 

Ανακοινώνεται ότι κ. ∆ήµαρχος Καλαµάτας διενεργεί διαδικασία για την: «Προµήθεια Μεταχειρισµένου 
Καλαθοφόρου Οχήµατος»  µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα σχετικά τεύχη της µελέτης 

προµήθειας, µε υποβολή εγγράφων σφραγισµένων προσφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

(11389/8/3/93 όπως ισχύουν) και τα υπ’ αριθ. 4/2015 τεύχη και τους όρους τής ∆ιακήρυξης, ήτοι: 

«Προµήθεια Μεταχειρισµένου Καλαθοφόρου Οχήµατος»  µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται 

στα σχετικά τεύχη της µελέτης προµήθειας,  

Ενδεικτικού προϋπολογισµού:  30.000,00  € µε Φ.Π.Α. 

Επιθυµητός χρόνος παράδοσης : (2)   δύο  µήνες  

Ως κριτήριο κατακύρωσης τής σύµβασης είναι:  Η ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Η εγγύηση συµµετοχής η οποία εκ του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α είναι υποχρεωτική  εκδίδεται υπέρ τού συµµετέχοντος 

για ποσό πού αντιστοιχεί σε ποσοστό 2 %  επί τής συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης 

χωρίς το ΦΠΑ και συνολικά τουλάχιστον : 487,80 €. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης η οποία εκ του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α είναι υποχρεωτική  εκδίδεται υπέρ 

τού συµµετέχοντος για ποσό πού αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 %  επί τής συνολικής συµβατικής δαπάνης χωρίς 

το ΦΠΑ.  

Η εγγυητική καλής λειτουργίας µε εγγυητική τραπέζης ορίζεται σε: 10 %, επί τής συνολικής συµβατικής 

δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ και χρόνος ισχύος αυτής: 27 µήνες καθόσον είναι επιθυµητή η κάλυψη καλής 

λειτουργίας για: ( 24 ) µήνες.,  

Η υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2015  είναι:  

α) 30.000,00  € από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου (Κ.Α. 20.7132.01) 

 


