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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 9.920,00 € ΜΕ  Υ.Π.Α. 

 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ  

1. Σεχνική Έκθεση  

2. υγγραφή Τποχρεώσεων 
3. Σεχνικές Προδιαγραφές 
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΣΙΚΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ –  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟΡΣΗΓΟΤ ΙΦ 

 
 

CPV- 34100000-8(Αυτοκίνητα οχήματα) 
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Σ Ε Φ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε  Η 
 
 

Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου 
αυτοκινήτου για κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του 
Δήμου Δελφών: 

 

 Υορτηγό IX Αυτοκίνητο τύπου βαν έως 1300 cc με κίνηση στους δύο τροχούς. Ο 
κινητήρας του θα είναι πετρελαιοκίνητος, κυβισμού από 1200 cc έως 1300 cc. 

 
Σα αυτοκίνητα θα είναι από αναγνωρισμένες εταιρείες κατασκευής με κυκλοφορία τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κινητήρες των αυτοκινήτων (τύπου βαν) θα είναι 
πετρελαίου. 

Κατά την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των χιλιομέτρων που έχει 
πραγματοποιήσει το υπό προμήθεια όχημα το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 180.000 χιλ. 
Οι διαστάσεις των αυτοκινήτων, τα κατά άξονα βάρη και τα λοιπά κατασκευαστικά τους 
στοιχεία θα πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία τους στην 
Ελλάδα. Βασική προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη προμήθεια των αυτοκινήτων είναι ότι θα 
πληρούν τα απαραίτητα ως προς την ασφαλή κυκλοφορία τους, δηλαδή θα είναι εφοδιασμένα 
με τα απαραίτητα έγγραφα ΚΣΕΟ μετά από πρόσφατο τεχνικό έλεγχο σε Δημόσιο ή ιδιωτικό 
ΚΣΕΟ. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με το κόστος μεταβίβασης (έκδοσης αδείας-πινακίδες) καθώς 
και με το κόστος ασφάλειας του οχήματος για το πρώτο έτος. 

Σα τεχνικά στοιχεία κάθε προσφοράς, θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης του προς προμήθεια αυτοκινήτου. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεσης και 
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας θα 
γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 

 Σου Ν. 3463/ΥΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται. 

 Σου Ν. 3852/ΥΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Σου N. 3861/ΥΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 Ν.4270/14 (ΥΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις. 
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 Σις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες υμβάσεις 
Έργων,προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) καιιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120. 

 
Η δαπάνη για την προμήθεια αυτοκινήτου έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 9.920,00 ευρώ 

(€) με  Υ.Π.Α. Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών 
έτους 2021 και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 13.01.00 με τίτλο: «ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΣΙΚΑ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ» με πιστώσεις ύψους 8.000,00€ και τον κωδικό 54.00.28με τίτλο: «Υ.Π.Α. 

ΠΑΓΙΩΝ» με πιστώσεις ύψους 1.920,00 €.   
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Άμφισσα 08/10/2021  Άμφισσα 08/10/2021 

 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 

ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ  

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια «ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΣΙΚΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ» - 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟΡΣΗΓΟΤ ΙΦ με CPV34113000-2. Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον 
εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 2021 και η προμήθεια θα βαρύνει τους 
κωδικούς 13.01.00 με τίτλο: «ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΣΙΚΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ» με πιστώσεις ύψους 
8.000,00€ και τον κωδικό 54.00.28 με τίτλο: «Υ.Π.Α. ΠΑΓΙΩΝ» με πιστώσεις ύψους 1.920,00 €.   

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις  ακόλουθες διατάξεις: 
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016 
β) τους όρους της σύμβασης 
γ) ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16) 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
υμβατικά τεύχη 

υμβατικά τεύχη  είναι: 
 α) Η τεχνική έκθεση 
 β) Η υγγραφή Τποχρεώσεων 
 γ) Οι Σεχνικές προδιαγραφές  
 δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το 
αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις των άρθρων 117, 118 και 303 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α'του Ν. 4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
υμφωνητικό 

Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό που 
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  
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Σο συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  
α) Σον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  
β) Σα συμβαλλόμενα μέρη  
γ) Σα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών.  
δ) Σην τιμή  
ε) Σον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.  
στ) Σις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  
ζ) Σον τρόπο πληρωμής.  

Σο συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους 
όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Σο συμφωνητικό 
δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Σο συμφωνητικό 
υπογράφεται από το δήμαρχο.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού 
υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως 
ασήμαντο.  
β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Σεχνική Αξιολόγηση Προσφορών 
Η αξιολόγηση περιορίζεται στον έλεγχο συμμόρφωσης των προσφερμένων ειδών στις 
προδιαγραφές της μελέτης και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Παραλαβή των υλικών 

Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 (άρθρο 208 παρ.1 
του Ν.4412/16). 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του 
Ν.4412/16). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Σόπος Παράδοσης 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τα προμηθευόμενα είδη που 
περιγράφονται στην τεχνική έκθεση, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών. 
 
Φρόνος παράδοσης 

Σα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν μέσα σε διάστημα 60 ημερών από την 
υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το όχημα 
μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση και σύμφωνα με τις εντολές της 
ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16). 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Πλημμελής κατασκευή 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
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ε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Γενικά 
ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 213 Ν.4412/16.  
 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
Σρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής 
αξίας αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. Ως προς τα 
δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του 
Ν.4412/16 και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου.  
Δικαιολογητικά πληρωμής 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
2. Σιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 
4. Πιστοποιητικά Υορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του 

Ν.4412/16) 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του 
Ν.4412/16) 

 
ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Άμφισσα 08/10/2021  Άμφισσα 08/10/2021 

 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 

ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ  

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 

  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
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Σ Ε Φ Ν Ι  Κ Ε  Π Ρ Ο Δ Ι  Α Γ   Ρ Α Υ Ε   

 
Γενικά Φαρακτηριστικά –Περιγραφή 
κοπός της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 
προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου Υορτηγού ΙΦ αυτοκινήτου για κάλυψη των αναγκών της 
ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών. 

Για να μπορέσει μία προσφορά να γίνει αποδεκτή πρέπει να πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνέχεια. Επιτρέπεται απόκλιση επί των 
προδιαγραφών (όπου αναφέρονται τιμές) +10%. ε αντίθετη περίπτωση, οι προσφορές θα 
απορρίπτονται. 
 
1. Αυτοκίνητο τύπου μικρού βαν από 1200cc έως 1300 cc με κίνηση στους δύο τροχούς 
Σο προσφερόμενο αυτοκίνητο θα είναι Υορτηγό ΙΦ δύο (2) θέσεων, με τέσσερεις (4) πόρτες, 
χώρος φόρτωσης με  μία (1) πίσω πόρτα, μεταχειρισμένο, σύγχρονης τεχνολογίας, να 
κυκλοφορεί ευρέως στην Ελληνική αγορά και το εξωτερικό, από επώνυμο και αναγνωρισμένο 
κατασκευαστή, με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και θα πληροί όλες τις ισχύουσες 
διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του 
στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια. Θα είναι κυκλοφορίας το πολύ 10ετίας. Σο μήκος του οχήματος 
θα είναι τουλάχιστον 4500mm και το πολύ 5000mm. Σο χρώμα του οχήματος θα πρέπει να είναι 
λευκό ή ασημί και να φέρει αυτοκόλλητα πορτοκαλί χρώματος με τα διακριτικά της ΔΕΤΑ 
Δήμου Δελφών και από τις δύο πλευρές του. ε κάθε περίπτωση, η ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών θα 
προσκομίσει στον ανάδοχο μακέτα με τα στοιχεία, το κόστος των οποίων θα βαρύνει τον 
ανάδοχο.   

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή (εφόσον βέβαια πληρούνται οι τεχνικές 
προδιαγραφές). 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
1.1. Κινητήρας 
Ο κινητήρας θα βρίσκεται στο εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος θα είναι πετρελαιοκίνητος, 
TURBO, με ελάχιστο κυβισμό 1200cc και μέγιστο 1300cc, ιπποδύναμης από 90ΗΡ έως 110HP, 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με προδιαγραφές EURO 5B ως προς τον περιορισμό εκπομπής 
καυσαερίων. 
1.2. Κιβώτιο Σαχυτήτων 
Σο κιβώτιο ταχυτήτων θα πρέπει να είναι χειροκίνητο 5 ή 6 ταχυτήτων. 
1.3.ύστημα πέδησης 
Σο όχημα θα έχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS καθώς και ESP. Θα έχει χειρόφρενο ικανό 
να ασφαλίζει το όχημα υπό πλήρες φορτίο. 
1.4. ύστημα διεύθυνσης 
Σο τιμόνι θα είναι υδραυλικό και θα βρίσκεται αριστερά, θα διαθέτει υποβοήθηση και ρύθμιση 
καθ’ ύψος. 
1.5. Ανάρτηση 
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Οι αναρτήσεις θα είναι κατασκευασμένες από υλικά αρίστης ποιότητας, ανθεκτικές σε φορτία 
κατά τον τύπο του οχήματος και καλής συμπεριφοράς σε ανωμαλίες του οδοστρώματος. 
1.6. Σροχοί 
Σο όχημα θα φέρει τροχούς κατάλληλων διαστάσεων με ελαστικά προσφάτου κατασκευής, όχι 
από αναγόμωση και σε καλή κατάσταση. Επίσης, το όχημα να φέρει πλήρη εφεδρικό τροχό. 
την προσφορά θα αναφέρεται ο τύπος και οι διαστάσεις των προσφερόμενων ελαστικών, τα 
οποία πρέπει θα πρέπει να έχουν έγκριση τύπου και να ανταποκρίνονται στις Ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές. 
1.7. Υωτισμός : 
i. Εσωτερικός φωτισμός: το χώρο επιβατών και φόρτωσης του οχήματος να υπάρχει 
ανεξάρτητο σύστημα φωτισμού, με κατάλληλα φωτιστικά σώματα για εργασία εντός αυτού. 
ii. Εξωτερικός Υωτισμός: Ο φωτισμός θα είναι σύμφωνα με τον εν ισχύ Κ.Ο.Κ. ενώ επί πλέον θα 
υπάρχουν προβολείς εμπρός και πίσω ομίχλης και φώτα οπισθοπορείας. 
1.8. Όργανα ελέγχου, εσωτερικός εξοπλισμός 
Σο όχημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης 
λειτουργίας του κινητήρα και του οχήματος εν γένει καθώς και χειριστήρια για την κίνηση 
αλλά και τη λειτουργία των θυρών, κόρνα κλπ. Θα φέρει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, 
δηλαδή: 
 

 Πλήρη πίνακα οργάνων ελέγχου και ενδεικτικών λυχνιών, φωτιστικά σώματα κ.λ.π. 
σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

 Θερμική μόνωση 

 Ηχοσύστημα με CD/MP3, ηχεία, κεραία 

 Τπολογιστής ταξιδιού 

 Προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας τριών σημείων για εμπρός και πίσω καθίσματα 

 Καθαριστήρες διακοπτόμενης λειτουργίας 

 Ντουλαπάκι μικροαντικειμένων 

 Θήκη πόρτας οδηγού 

 Αναπτήρας ηλεκτρικός 

 Φειρολαβή συνοδηγού 

 Ηλεκτρικά παράθυρα 

 Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό 

 Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού 

 Βομβητής αναμμένων φώτων 

 Αντικλεπτικό immobilizer 

 Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 

 Κλιματισμό καμπίνας 

 Ικανό αριθμό εσωτερικών καθρεπτών για την επόπτευση του χώρου από τον οδηγό 

 ύστημα Eco start/stop 

 Σα καθίσματα θα είναι άνετα, με επένδυση δερματίνης ή υφάσματος, ρυθμιζόμενα 
(εμπρός – πίσω – πλάτη). 

 Ράφια – υρταριέρα L2H1 στο πίσω μέρος του αμαξώματος για την αποθήκευση των 
απαραίτητων υλικών για τα οποία προβλέπεται η χρήση του. 
 

1.9. Λοιπά παρελκόμενα 
Σο αυτοκίνητο πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από: 

1. Γρύλλο και τα απαραίτητα εργαλεία αλλαγής τροχού. 
2. Πυροσβεστήρα και φαρμακείο σύμφωνα με τον ΚΟΚ. 
3. Σρίγωνο στάθμευσης. 
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4. Εφεδρικό τροχό πλήρη. 
5. Βιβλίο Service 

1.10. Εγγυήσεις 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει εργοστασιακή εγγύηση καλής 
λειτουργίας για το όχημα (μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη) τουλάχιστον ένα (1) 
χρόνο, από την ημερομηνία παραλαβής του από την Τπηρεσία, ανεξάρτητα από χιλιόμετρα. 
1.11. Έντυπα 
Σο αυτοκίνητο πρέπει να συνοδεύεται από μία πλήρη σειρά εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας, 
συντήρησης και επισκευής - ανταλλακτικών στην Ελληνική ή Αγγλική με περιληπτικές 
μεταφράσεις στην Ελληνική. 
 
Λοιπά στοιχεία 

Γενικά όλες οι παραπάνω αιτήσεις θεωρούνται και ουσιώδεις και απαράβατοι εκτός εάν 
αναφέρεται ρητά ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται εξολοκλήρου με το κόστος μεταβίβασης (έκδοσης αδείας-
πινακίδες), καθώς και με το κόστος ασφάλειας του οχήματος για το πρώτο έτος. 

Είναι υποχρεωτική για τους προσφέροντες η προσκόμιση φωτογραφιών (τυπωμένες ή σε 
ηλεκτρονική μορφή) στις οποίες θα φαίνονται ευκρινώς όλο το αμάξωμα (εμπρός-πίσω, 
πλαϊνά),το σαλόνι, ο χώρος του κινητήρα και το πορτπαγκάζ. Σα αυτοκίνητα θα πρέπει να 
είναι ατρακαριστα και σε καλή κατάσταση, τόσο το πλαίσιο όσο και το σαλόνι και το αμάξωμα. 
Γενικά οι κινητήρες και όλα τα ηλεκτρονικά – ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα θα 
λειτουργούν άψογα. Οι προσφέροντες θα καταθέσουν Τπεύθυνη δήλωση (επί ποινή 
αποκλεισμού) στην οποία θα αναφέρεται η τήρηση των ανωτέρω, δηλ. ότι το αυτοκίνητο είναι 
ατρακάριστο, η κατάσταση του πλαισίου, του αμαξώματος, του σαλονιού, η λειτουργικότητα 
των ηλεκτρονικών - ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων του αυτοκινήτου κλπ. 

Οι τεχνικές προσφορές θα συνταχθούν με την ίδια σειρά αρίθμησης της παρούσας τεχνικής 
προδιαγραφής, περιγράφοντας τον προσφερόμενο τύπο αυτοκινήτου, με τον εξοπλισμό του και 
με κάθε δυνατή λεπτομέρεια χωρίς να αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών. 

Καμία προσφορά δεν αποκλείεται γενικά για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, αρκεί 
στα προσκομιζόμενα στοιχεία των προσφορών να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται για τη δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας των προσφερόμενων 
αυτοκινήτων. Με ποινή αποκλεισμού από την παραπέρα διαδικασία, τα στοιχεία αυτά θα 
προκύπτουν από τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του κατασκευαστή. 

Για τις ανάγκες αξιολόγησης η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών έχει τη δυνατότητα 
να ζητήσει συμπληρωματικές διευκρινήσεις ή την προσκόμιση πρόσθετων τεχνικών στοιχείων. 

Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που έχουν 
κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους όρους της μελέτης. 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Άμφισσα 08/10/2021  Άμφισσα 08/10/2021 
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ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 

 
 
 
 



ελίδα 10 από 10 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΣΙΚΑ 

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΩΝ  ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ – 

Σαχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή& 4ης Ανωνύμου  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

Άμφισσα, ΣΚ 33100  ΥΟΡΣΗΓΟΤ ΙΦ 
Σηλ.:2265079197, 2265079198   

Fax: 22650 79194   
E-mail: info@deyadelphi.gr   
 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ ΜΟ  

 

 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Άμφισσα 08/10/2021  Άμφισσα 08/10/2021 

 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 

ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ  

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ Μ.Μ. 
ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑ 
(€) 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 

CPV 

1 

Υορτηγό ΙΦ αυτοκίνητο Σύπου 
βαν από 1200cc έως 1300cc με 
κίνηση στους δύο τροχούς 
(πετρελαιοκινητήρας) 

τμχ 1 8.000,00 8.000,00 34100000-8 

    ΤΝΟΛΟ 8.000,00  

    Υ.Π.Α. 24% 1.920,00  

 
   

ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

9.920,00 
 


