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➢ Συγγραφή υποχρεώσεων 
➢ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
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Τ Ε ΧΝ Ι Κ Η   Π Ε ΡΙ ΓΡ Α ΦΗ  
 
 

Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.: 50300/28.06.2022 Απόφαση του αναπλ. ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 

6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα 

προτεραιότητας: «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» και τίτλο: «Προμήθεια 

απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» ο Δήμος 

Μακρακώμης δικαιούται επιχορήγησης ύψους 120.000,00€ για την προμήθεια 

απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου. 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός μηχανήματος έργου για την αποκομιδή ογκωδών 

απορριμμάτων, κλαδιών δένδρων, κατακερματισμένων φυτών κ.λπ. και συγκεκριμένα ενός (1) 

μεταχειρισμένου φορτηγού αυτοκινήτου με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα (καρότσα) και υδραυλικό 

γερανό με αρπάγη. Η εν λόγω προμήθεια κρίνεται αναγκαία για τον εκσυγχρονισμό και τη 

βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν 

ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του επιπέδου, προς τους δημότες, καθώς και να 

ενισχυθεί ο υφιστάμενος στόλος για την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου των Υπηρεσιών του 

Τμήματος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις του. 

 

Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια θα ανέλθει στο ποσό των 100.006,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 



Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει μέσω επιχορήγησης του 

προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ». 

Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας ακολουθούν: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»’ 

2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων  και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», 

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

6. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 

8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

9. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

10. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

11. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

Θέματα”, 

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

και στοιχεία”, 

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

15. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

16. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

 

 
ΣΥΝΟΛΟ :   εκατό χιλιάδες και έξι ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 
 
 
 

Σπερχειάδα, 11 - 11 - 2022 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

Σωτήρης Αναγνώστου 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Η αναπλ. προϊσταμένη ΤΤΥ&Π 
 
 

Λίτσα Παταργιά 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 
  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
σε € 

1 Μεταχειρισμένο ανατρεπόμενο φορτηγό 

μικτού φορτίου 12τν με γερανό και 

αρπάγη. 

Τεμ. 1 80.650,00 80.650,00 

ΣΥΝΟΛΟ  80.650,00 

ΦΠΑ 24% 19.356,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  100.006,00 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Το προς προμήθεια όχημα θα είναι ένα μεταχειρισμένο φορτηγό αυτοκίνητο αναγνωρισμένου 
εργοστασίου κατασκευής, διαξονικό, (4Χ2), μικτού φορτίου περίπου 12.000kgr, με μεταξόνιο 
περίπου 4,20μ, πλήρες με μετ/νη ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα (καρότσα) και υδραυλικό γερανό με 
αρπάγη και με ημερομηνία έκδοσης της αρχικής άδειας κυκλοφορίας του οχήματος μικρότερη 
από πέντε(5) πλήρη έτη κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 
Το όχημα να πληροί τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για πρόληψη ατυχημάτων 
και ασφάλεια κατά τη χρήση του. 
 
Επίσης το όχημα να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σήμανση για πρόληψη 
ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό ή βλάβη. 
 
Όπου αναφέρεται η λέξη περίπου νοείτε απόκλιση μεγαλύτερη ή μικρότερη του 5%. 
 
Το εν λόγω όχημα θα παραδοθεί με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα και συστήματά του τα οποία 
είναι τα γνήσια του εργοστασίου κατασκευής και χωρίς τμήματα ή συγκολλήσεις επιπρόσθετα 
αυτών του κατασκευαστή. Το όχημα να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και σε πλήρη λειτουργία, 
χωρίς φθορές, ρωγμές, στρεβλώσεις, σκουριά, διαρροές, παραμορφώσεις.  
 
Οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν πλήρως τεχνική προσφορά με όλα τα επιπλέον 
δικαιολογητικά οπού τυχόν θα ζητηθούν. Σε περίπτωση μη υποβολής ή ψευδούς δήλωσης επί 
αυτού, η προσφορά δε θα θεωρείται πλήρης και θα απορρίπτεται. 
 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1 ΠΛΑΙΣΙΟ – ΟΧΗΜΑ 

Το πλαίσιο θα είναι μεταχειρισμένο με έτος κατασκευής μικρότερο από πέντε(5) πλήρη έτη κατά 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, αναγνωρισμένου εργοστασίου κατασκευής. Το 
πλαίσιο θα περιλαμβάνει θάλαμο οδήγησης με δύο (2) πόρτες και χωριστά μεταλλική καρότσα. 
Ο τύπος πλαισίου θα είναι στιβαρής κατασκευής, βαρέως τύπου ικανό να δεχτεί αυξημένο φορτίο 
κατά 15% και θα είναι κατάλληλο για τον σκοπό που προορίζεται το όχημα.  



2.2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Οι διαστάσεις του οχήματος θα είναι περίπου: μήκος 8,00μ., πλάτος 2,50μ., ύψος 3,00μ.,  μικτού 
βάρους περίπου 12.000kgr. 
 

2.3 ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος θα είναι περίπου 4.000kgr. Οι διαστάσεις και η χωρητικότητα 
της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνα με τους κανόνες του Κ.Ο.Κ. για την μεταφορά ογκωδών και 
αδρανών υλικών. 
 

2.4 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, αναγνωρισμένου εργοστασίου κατασκευής  TURBO, 
EURO 6, τετρακύλινδρος,  υδρόψυκτος,  τετράχρονος με ισχύ από 220 - 260 ΗΡ περίπου στις 
2.200 στροφές. Οι εκπομπές καυσαερίων και τα επίπεδα θορύβου θα είναι σύμφωνες με την 
Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το ψυγείο θα είναι σε άριστη κατάσταση και η κυψέλη του 
θα είναι πλήρως λειτουργική. 
 

2.5 ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ – ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ 

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα περιλαμβάνει συμπλέκτη μεγάλης διαμέτρου, κιβώτιο 
ταχυτήτων μηχανικό, με έξι (6) ταχύτητες μπροστά +1 πίσω, πλήρως συγχρονισμένο, με 
αναρριχητικότητα 35%. Θα  έχει μετάδοση κίνησης στον πίσω άξονα, δηλαδή 4x2,  που θα  
διαθέτει και σύστημα αναστολής (διαφορικό). Ο συμπλέκτης θα είναι μονού δίσκου ξηράς 
εμπλοκής υδραυλικού τύπου. 
 

2.6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Το σύστημα διεύθυνσης θα αποτελείται από υδραυλικό τιμόνι στην αριστερή θέση με σπαστή 
κολώνα μεγάλης διαμέτρου 500mm, πλήρως προωθημένης οδήγησης. 
 

2.7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 

Στο σύστημα πέδησης τα αερόφρενα θα είναι υδραυλικής μετάδοσης με δυο ανεξάρτητα 
κυκλώματα και θα επενεργεί και στους τέσσερις τροχούς, με βαλβίδα αυτορρύθμισης πίεσης στον 
πίσω άξονα, ανάλογα με το φορτίο.  Θα  έχει αεριζόμενα δισκόφρενα στους εμπρόσθιους και 
οπίσθιους τροχούς.  Θα έχει μηχανόφρενο προηγμένης τεχνολογίας και  χειρόφρενο στάθμευσης 
που θα επενεργεί στους πίσω τροχούς.  Θα διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών 
ABS  και ASR σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. εργοστασιακά προεγκατεστημένο. Σε περίπτωση βλάβης 
στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιείται. 
 

2.8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ 

Οι άξονες  και η ανάρτηση θα είναι βαρέως τύπου, άκαμπτοι, με ενισχυμένες σούστες  μπροστά 
και πίσω, με υδραυλικούς τηλεσκοπικούς αποσβεστήρες, διπλής ενέργειας  σε όλους τους 
τροχούς. 
 

2.9 ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

Το όχημα θα φέρει μονούς τροχούς στον εμπρόσθιο άξονα και διπλούς στον πίσω. Τα ελαστικά 
θα είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL),  διαστάσεων 245x70 R 17,5.   θα  φέρει ένα πλήρη εφεδρικό 
τροχό όμοιο με τους υπόλοιπους σε κατάλληλη θέση, ώστε να μην επηρεάζει τις απαιτήσεις 
διαστάσεων και επιδόσεων του οχήματος. Τα ελαστικά θα είναι κατάλληλα για την κίνηση του 
οχήματος εντός και εκτός δρόμου.   Η δεξαμενή καυσίμων θα είναι χωρητικότητας περίπου 105 
λίτρων και θα είναι σε καλή κατάσταση χωρίς διαρροές.  
 



2.10 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΞΗΣ – ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Το όχημα θα φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα άγκιστρο για την ασφαλή και χωρίς φθορές ρυμούλκηση 
σε περίπτωση ακινητοποίησής του, καθώς και άγκιστρο ρυμούλκησης πίσω.  
 

2.11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Το όχημα θα φέρει δύο συσσωρευτές μολύβδου τάσης 12V, 120 AH, με γειωμένο τον αρνητικό 
πόλο. Θα φέρει επίσης διακόπτες και καλωδιώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες 
ταξινόμησης της Ε.Ε. και του Κ.Ο.Κ. 
 

2.12 ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Ο θάλαμος θα είναι μεταλλικής κατασκευής, μονής καμπίνας με δύο θύρες, προωθημένης 
οδήγησης, ανακλινόμενος, με κάθισμα οδηγού και δύο (2) θέσεις επιβατών.   
Θα είναι πλήρης με κρύσταλλα ασφαλείας, με δυο εξωτερικούς καθρέπτες, υαλοκαθαριστήρες 
δύο (2) ταχυτήτων, με συσκευή πλυσίματος αλεξηνέμου, πλήρες σύστημα θέρμανσης και 
αερισμού, με aircondition, με ρευματοδότη για μπαλαντέζα  και  με ζώνες ασφαλείας.  
Ο πίνακας οργάνων θα είναι πλήρης και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

• Στροφόμετρο 

• Όργανο στάθμης καυσίμου και ενδεικτική λυχνία 

• Ένδειξη θερμοκρασίας νερού ψύξης κινητήρα. 

• Ένδειξη πίεσης λαδιού κινητήρα και ενδεικτική  λυχνία 

• Ένδειξη λειτουργίας χειρόφρενου, βλάβης στο κύκλωμα φρένων, βλάβης του υδραυλικού  
τιμονιού, κ.λ.π. 

• Ταχύμετρο 

• Χιλιομετρητή       
 

2.13 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Η κιβωτάμαξα θα είναι μετ/νη, ελληνικής κατασκευής μετ’ ανατροπής, υδραυλικής ανύψωσης, σε 
καλή κατάσταση. Οι εξωτερικές διαστάσεις της κιβωτάμαξας θα είναι περίπου: μήκος 5,20μ., 
πλάτος 2,50μ. και ύψος προστατευτικών πλαισίων (παραπέτου) 0,70μ. Θα έχει επιπλέον 
μεταλλικά παραπέτα, μηχανικά αναδιπλούμενα ύψους 0,60μ. Θα  είναι βαριάς κατασκευής με 
σύστημα ανατροπής αδειάσματος πίσω. Το πάχος του πυθμένα της κιβωτάμαξας θα είναι 6mm, 
και των υπολοίπων επιφανειών 4mm. Η κιβωτάμαξα θα στηρίζεται σε ισχυρό ψευδοπλαίσιο, 
τύπου ψαλιδιού με δύο υδραυλικές μπουκάλες διπλής ενεργείας, αποτελούμενο από δοκούς και 
ελάσματα κατάλληλων διαστάσεων και αντοχής, με ανοιγόμενη την πίσω πόρτα  και θα είναι 
κατασκευασμένο σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες της καλής τεχνικής. Το υδραυλικό κύκλωμα 
ανατροπής θα παίρνει κίνηση από τον δυναμολήπτη ΡΤΟ του κιβωτίου ταχυτήτων του οχήματος 
και ο χειρισμός του θα γίνεται από την καμπίνα οδήγησης. 
 

2.14 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ (ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙ) ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ 

Το όχημα θα διαθέτει μετ/νο υδραυλικό γερανό με αρπάγη, αναγνωρισμένου εργοστασίου , με 
ανυψωτική ικανότητα υδραυλικά περίπου 3,60m – 2460kgr, 5,30m – 1560kgr, 7,70m – 1140kgr 
και  9,7m – 880kgr. Θα έχει επίσης δύο ποδαρικά στήριξης του οχήματος με υδραυλική κάθοδο. 
Το σύστημα του γερανού θα διαθέτει υδραυλικά χειριστήρια και στις δυο πλευρές του οχήματος 
και τηλεχειρισμό. Η αρπάγη θα είναι κατάλληλη για αντικείμενα όπως κλαδιά δένδρων, 
κατακερματισμένα φυτά κ.λ.π. και θα διαθέτει πιστοποίηση από αρμόδιο Φορέα για την 
ανυψωτική και υδραυλική ικανότητά της. 
 

2.15 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Το όχημα θα παραδοθεί με τον παρακάτω συνοδευτικό εξοπλισμό:  
 
α) δύο (2) φορητούς πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, η κατασκευή των οποίων είναι βάσει του 

Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ-3,  



β) πλήρη σειρά φωτιστικών σωμάτων και λοιπών παρελκόμενων (τρίγωνο στάθμευσης, 
φαρμακείο, κ.λ.π.) και  

γ) πλήρη εφεδρικό τροχό και σειρά διαφόρων εργαλείων συντήρησης (γρύλος, κλειδιά, σφήνα) 
τα οποία είναι σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τους αντίστοιχους διεθνείς και 
ευρωπαϊκούς κανονισμούς.   

 
Το όχημα θα  διαθέτει επίσης βιβλίο επισκευών, συντήρησης και ανταλλακτικών. 
 
Το παραπάνω  όχημα  θα παραδοθεί σε έξι (6) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, με 
service, με άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες (πλην ασφάλειας).   
 
Θα  παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας και αντισκωριακής προστασίας ενός (1) έτους, από την 
οριστική παραλαβή του, για το πλήρες όχημα και την υπερκατασκευή του, χωρίς περιορισμό 
χιλιομέτρων.  
 
Απαιτείται  η ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια και η δυνατότητα χωρίς 
καμία επιπλέον επιβάρυνση, αντικατάστασης ή επισκευής εξαρτημάτων του μηχανήματος, για 
κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από 
αντικανονική συντήρηση. Θα υπάρχει δυνατότητα συντήρησης σε τοπικό εξειδικευμένο συνεργείο 
με έμπειρο προσωπικό για τυχόν συντήρηση και τεχνική υποστήριξη.  
 

Σπερχειάδα, 11 - 11 - 2022 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

Σωτήρης Αναγνώστου 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Η αναπλ. προϊσταμένη ΤΤΥ&Π 
 
 

Λίτσα Παταργιά 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

  



               

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 
 
Κ.Α.: 64-7135.008 
 
CPV: 34142000-4 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.006,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

 
 

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

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων 
 
Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό 
προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η προμήθεια του 
μηχανήματος έργου και του συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις κάτωθι ισχύουσες διατάξεις : 
1. Τα άρθρα 118 & 120 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/8-8-2016). 
2. Τα άρθρα 377 & 379 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/8-8-2016). 
3. Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010. 
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 
5. Τα άρθρα 206 ως 215 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Ά/8-8-2016). 
 
Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 64-7135.008 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 
2022. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών 
 
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η 
εκτέλεση της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους τα 
παρακάτω: 
1. Το συμφωνητικό-σύμβαση. 
2. Η Διακήρυξη. 
3. Η παρούσα μελέτη του διαγωνισμού. 
4. Η Οικονομική & τεχνική προσφορά του αναδόχου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας 
Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τους 
όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή.  
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τον Ν.4412/2106 και την λοιπή σχετική Εθνική και 
Κοινοτική νομοθεσία καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις με κριτήριο την πλέον 



συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών της 
προμήθειας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης 
Ο προμηθευτής κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της προμήθειας ίση με το 4 % της συνολικής εκτιμώμενης αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 
Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας. 
Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συνταγμένη σύμφωνα 
με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σε διάστημα έξι (6) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης.  
Εάν παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην προθεσμία παράδοσης και για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης θα επιβληθεί ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Εάν και 
οι προθεσμίες αυτές παρέλθουν άπρακτες ο ανάδοχος θα κηρυχτεί έκπτωτος. 
Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα υλικά ή παρατηρουμένων 
καθυστερήσεων παραδόσεως των υλικών το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μακρακώμης έχει 
το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση και να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
Το προσφερόμενο μηχάνημα και ο συνοδευτικός εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθούν 
στις εγκαταστάσεις του Δήμου άθικτα και χωρίς ζημιές. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: Χρονική ισχύς προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: Έκπτωση του Αναδόχου 
Η παράδοση αφορά την υποχρέωση του Αναδόχου να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το υπό 
προμήθεια όχημα και εξοπλισμό, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά των υλικών 
και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανό να 
γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι την παράδοσής τους. 
Επίσης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της 
παράδοσης των ειδών της προμήθειας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: Πλημμελής κατασκευή 
Εάν το υπό προμήθεια όχημα και εξοπλισμός δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης ή 
εμφανίζει ελαττώματα  ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τις αντικαταστήσει εξ’ 
ολοκλήρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και κρατήσεις 
που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο: Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνει μετά την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής, με την 
έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο). Οι λοιπές λεπτομέρειες και στοιχεία θα 
αναφέρονται στην σύμβαση. 
 



ΑΡΘΡΟ 12ο: Παροχή Υπηρεσιών – Συντήρηση 
Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος και για όσο ισχύει η εγγύηση, ο προμηθευτής μετά από 
έγγραφη ειδοποίησή του θα πρέπει να στείλει εξειδικευμένο συνεργείο στον τόπο λειτουργίας του 
μηχανήματος για την άμεση επισκευή όπου αυτό είναι δυνατό ή διαφορετικά για την αξιολόγηση 
της βλάβης και τη μεταφορά του ως άνω μηχανήματος στις εγκαταστάσεις του εξουσιοδοτημένου 
συνεργείου εάν αυτό απαιτείται. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή 
Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια μηχανημάτων, οχημάτων και εξοπλισμού θα γίνει 
από την αρμόδια επιτροπή. Αυτή θα γίνει μετά την παράδοση των υλικών και θα αφορά την 
τεχνική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από 
τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του 
παραλαμβανομένου υπό προμήθεια μηχανήματος-οχήματος ή την αποκατάσταση των 
κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών του. 
Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο ή σύνολο των ως άνω προσφερομένων υλικών, 
παρουσιάσει βλάβη, αυτή επισκευάζεται από τον προμηθευτή χωρίς καμία επιβάρυνση για το 
Δήμο Μακρακώμης. Για το εύλογο του χρόνου αποκατάστασης των ζημιών ορίζονται και γίνονται 
αποδεκτές πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες. 
Μετά την προσωρινή παραλαβή άμεσα γίνεται η οριστική παραλαβή με την σύνταξη και 
υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής). 
Εάν η οριστική παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή του ΔΗΜΟΥ μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
προσωρινή παραλαβή, θεωρείται ότι η οριστική  παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Χρόνος εγγύησης 
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, μετρούμενος από την ημερομηνία της οριστικής 
παραλαβής των υλικών, καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος 
από δώδεκα (12) μήνες. Περιλαμβάνει οποιοδήποτε βλάβη ή φθορά η οποία δεν προέρχεται 
από κακή χρήση του μηχανήματος - οχήματος ή προβλεπόμενη φθορά λόγω χρήσης του 
μηχανήματος - οχήματος . Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται 
για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει να προβαίνει στην 
προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη εντός το πολύ 5 ημερών, 
από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης, στον τόπο που εργάζεται το μηχάνημα-όχημα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Ανταλλακτικά 
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή τον χρόνο που 
δεσμεύεται να αναλάβει την προμήθεια ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να 
αντιμετωπίσει τις ανάγκες του service. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Λοιποί όροι 
Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου 
[τουλάχιστον δύο (2) άτομα στον χειρισμό και την συντήρηση των μηχανημάτων, των οχημάτων 
και του εξοπλισμού, τα οποία αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου]. 
 
 

Σπερχειάδα, 11-11-2022 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

Σωτήρης Αναγνώστου 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Η προϊσταμένη ΤΤΥ&Π 
 
 

Λίτσα Παταργιά 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

  



               

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 
 
Κ.Α.: 64-7135.008 
 
CPV: 34142000-4 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.006,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

 
 

Ε Ν Τ Υ Π Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  
 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ :  Ολογράφως (Γενικό Σύνολο): …………………………………………………………………… 
 
 
 

Σπερχειάδα …./…./2022 
Ο Προσφέρων 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
σε € 

1 Μεταχειρισμένο ανατρεπόμενο φορτηγό 
μικτού φορτίου 12τν με γερανό και 
αρπάγη. 

Τεμ. 1   

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   


