
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 3605                                                   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/3/2016 

ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2016                                                   

 

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2)  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 

2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ 

3) Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) 

4) Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον Κ.Α. 10-7132.003 στον οποίο 

προβλέπεται πίστωση 34.000,00 ΕΥΡΩ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2)  

ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

5) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 

6) Την 22/2016 απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση της εκτέλεσης 

της προμήθειας. 

7) Την 13/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την 

προμήθεια των παρακάτω αγαθών: 
α/α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα Μονάδα ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ 

(Σε  Ευρώ) 
ΔΑΠΑΝΗ (Σε  

Ευρώ) 

1. 

 
 
Επιβατηγό Όχημα  
 2 Τεμ. 13.821,14 27.642,28 

    ΣΥΝΟΛΟ 27.642,28 

    Φ.Π.Α. 6.357,72 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 34.000,00 

    ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,00 

        ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 34.000,00 

 

 

Β) Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής: 

 



1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11/04/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 12:30 στο Καναλλάκι, Αχέροντος 29 Δημαρχείο 

Πάργας, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού 

 

2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι 

ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ 

 

3) Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που 

περιγράφονται στη μελέτη 

 

4) Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν με ποινή 

αποκλεισμού, και τα εξής δικαιολογητικά: 

 

Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού 

επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού.  

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του 

άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού 

από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την 

επιχειρηματική τους δραστηριότητα.   

Γ) Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού εκτός του Φ.Π.Α. (23%), 

που δίνεται προσφορά και θα απευθύνεται προς το Δήμο Πάργας, ήτοι 552,85 €." 

Δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα. 
Ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 
τουλάχιστον τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν:   
i) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.  
ii) Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 
του. 

ΣΤ) 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 και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα καθορίζει την προθεσμία 

εκτελέσεως της προμήθειας, μετρούμενης από την ημέρα που τίθεται σε ισχύ η 

σχετική σύμβαση.   

Η) Σε περίπτωση που πρόκειται για νομικά πρόσωπα τα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νομιμοποίησης και εκπροσώπησής τους, 

όπως και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιημένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) 

εν ισχύι κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από τα 

οποία να προκύπτει ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο  με την υπογραφή τους.   

Θ) Τεχνική Προσφορά των προσφερόμενων οχημάτων.   

 

5) Η προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο. 

 

6) Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις 

κρατήσεις υπέρ τρίτων. 

 

7) Οι προσφορές μπορούν και να αποστέλλονται ή να κατατίθενται στη διεύθυνση 

Αχέροντος 29, Καναλλάκι, Τ.Κ. 48062, Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, 

Αρμόδιος Μπόχτης Θωμάς μέχρι την και την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισμού Παρασκευή 08-04-2016 



 

8) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν  τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 

Ενενήντα (90) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

9) Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

 

10) Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα γίνει μέσα σε χρόνο τριάντα 

(30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

11) Η πληρωμή ολόκληρης της συμβατικής αξίας των αγαθών θα γίνει μετά την 

οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα 

συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

 

12) Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για 

φόρο εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο. Τα έξοδα δημοσίευσης 

των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 46 Ν.3801/09 

(ΦΕΚ: 163Α/2009) βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

13) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι 

υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.. 

 

  

                                                                                            

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 
ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 



ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 17/2015 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΚΤΙΚΑ 2015 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.000,00€ 

 Οκτώβριος    2015 



Σελ.  1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: 17/2015 

NΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια Δύο (2)  Οχημάτων  
Διοικητικών Υπηρεσιών» ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ  

   

   

   

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια Δύο (2) Επιβατηγών Οχημάτων  Διοικητικών 
Υπηρεσιών, με δυνατότητα κίνησης και στους τέσσερις τροχούς (τύπου 4x4)  που είναι απαραίτητα 
για τις ανάγκες όλων των Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Πάργας για την μεταφορά των 
υπαλλήλων στα πλαίσια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων  στις υπηρεσίες (Υπουργεία, 
Περιφέρειες κ.λ.π)  που βρίσκονται μακριά από την έδρα του Δήμου, και όπου υφίσταται 
υπηρεσιακή ανάγκη, καθώς  και  για  την  εν ΄ γένει  μετακίνηση  τους  για την διενέργεια αυτοψιών 
και  άλλων  ελέγχων στις Τοπικές κοινότητες του Δήμου, μερικές εκ των οποίων βρίσκονται σε 
ορεινές ή δύσβατες περιοχές του Δήμου Πάργας. 
  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε : 34.000,00 Є, συμπεριλαμβανόμενου 
του Φ.Π.Α. Η σχετική πίστωση προέρχεται από Τακτικά έσοδα 2016 και στον Κ.Α :  10-7132.003 
 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το αρμόδιο 

όργανο κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και 

προτείνεται κριτήριο κατακύρωσης να είναι η χαμηλότερη προσφορά. 

 

 

 

 

 

 

 

  Καναλλάκι 06 Οκτωβρίου 2015 
 

 

  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
    
    
    
    
  Γιαννόπουλος Ευάγγελος  
  M.Sc Μηχανολόγος Μηχανικός  

 
 

 

 



Σελ.  2 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: 17/2015 

NΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια Δύο (2)  Οχημάτων  
Διοικητικών Υπηρεσιών» ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ  

   

   

   

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 
 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

1. 
 
Επιβατηγό  Όχημα  
 

2 Τεμ. 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Καναλλάκι 06 Οκτωβρίου 2015 
 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ. ΠΑΡΓΑΣ 

Γιαννόπουλος Ευάγγελος   

M.Sc Μηχανολόγος Μηχανικός   

   

   

  Γιαννόπουλος Γεώργιος 
  M.Sc Πολιτικός Μηχανικός 
   

   

 

 

 

 

 



Σελ.  3 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 17/2015 

NΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια Δύο (2)  Οχημάτων  
Διοικητικών Υπηρεσιών» ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ  

   
   

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

 

α/α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα Μονάδα ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ 
(Σε  Ευρώ) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(Σε  Ευρώ) 

1. 

 
 
Επιβατηγό Όχημα  
 

2 Τεμ. 13.821,14 27.642,28 

      

    ΣΥΝΟΛΟ 27.642,28 

    Φ.Π.Α. 6.357,72 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 34.000,00 

    ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,00 

        ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 34.000,00 

 
 
  

 
 

 

 

   
  Καναλλάκι 06 Οκτωβρίου 2015 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Τ.Υ.Δ. ΠΑΡΓΑΣ 
   
   
   
   

Γιαννόπουλος Ευάγγελος  Γιαννόπουλος Γεώργιος 
M.Sc Μηχανολόγος Μηχανικός  M.Sc Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελ.  4 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: 17/2015 

NΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια Δύο (2)  Οχημάτων  
Διοικητικών Υπηρεσιών» ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ  

   
   
   

 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
 

Άρθρο 1 : 
 
 
Για την προμήθεια ενός (1) Επιβατηγού Οχήματος με δυνατότητα κίνησης και στους τέσσερις 

τροχούς (τύπου 4x4). 

 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  ΣΕ ΕΥΡΩ :  

Ολογράφως :   ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς :  13.821,14€ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

  Καναλλάκι 06 Οκτωβρίου 2015 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.ΠΑΡΓΑΣ 

   
   
   
   

Γιαννόπουλος Ευάγγελος  Γιαννόπουλος Γεώργιος 
M.Sc Μηχανολόγος Μηχανικός  M.Sc Πολιτικός Μηχανικός 

 

  



Σελ.  5 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: 17/2015 

NΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια Δύο (2)  Οχημάτων  
Διοικητικών Υπηρεσιών» ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ  

   
   
 

 

  

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Της Επιχείρησης …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

με έδρα ………………………………. Οδός ……………………………………………………. Αριθμ…………Τ.Κ.: ……… 

……………………… τηλ. …………………………………… ………….. 

Fax ……………………………………….. 

Προς τον Δήμο Πάργας 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
στοιχείων της Δημοπράτησης, καθώς και των τοπικών συνθηκών, υποβάλλω την παρούσα 
προσφορά. 

 

α/α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα Μονάδα 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 

 (ΣΕ  ΕΥΡΩ) 
ΔΑΠΑΝΗ  

(ΣΕ  ΕΥΡΩ) 

1. 

 
Επιβατηγό Όχημα  2 Τεμ.   

    ΣΥΝΟΛΟ  

    Φ.Π.Α.  

         ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

Επιβατηγό  Όχημα   

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ  
        (Με δύο Δεκαδικά ψηφία) 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

 
      /      / 2015 

   
  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 



Σελ.  6 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: 17/2015 

NΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια Δύο (2)  Οχημάτων  
Διοικητικών Υπηρεσιών» ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ  

   
   
   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Α.ΟΧΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Γενικά 
 
Επιβατηγό αυτοκίνητο πετρελαιοκίνητο Πολλαπλών Χρήσεων (S.U.V.) από τα ευρέως  
κυκλοφορούντα στην Ελλάδα . 
Το έτος κατασκευής του αυτοκινήτου θα πρέπει να είναι το 2014 και μετά. 
 
Διαστάσεις αυτοκινήτου: Θα πρέπει να ανήκει στην μικρή - μικρομεσαία κλάση αυτοκινήτων 
(segment B,C) 
 
Κινητήρας : 
Τύπος κινητήρα:    4κύλινδρος 
Ιπποδύναμη:        µμεγαλύτερη των 70 ΗΡ  
Κυβισμός:              από 1200 έως 1.399 cc  
Τύπος καυσίμου : Πετρέλαιο 
Εκπομπές ρύπων: Euro 6 
 
Αμάξωμα: Η όλη κατασκευή θα είναι στιβαρή και γεροδεμένη συγκολλημένο µε την λαμαρίνα 

δαπέδου µε συγκεκριμένες ζώνες απορρόφησης σύγκρουσης στο μπροστινό και το πίσω τμήμα του 

αυτοκινήτου, µε εγγύηση  αντισκωριακής προστασίας, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας θα είναι 

δε τετράπορτο µε ζώνες ασφαλείας και ρυθμιζόμενα προσκέφαλα, Το βάρος του αυτοκινήτου θα 

είναι περίπου 1.000 κιλά. 

Σύστηµα Μετάδοσης Κίνησης:  
 
Το αυτοκίνητο θα  έχει τέσσερις κινητήριους τροχούς και κίνηση εμπρός - πίσω. Το κιβώτιο 
ταχυτήτων  θα είναι χειροκίνητο τουλάχιστον πέντε επιλογών για εμπρός πορεία και µια επιλογή για 
όπισθεν. Ο συμπλέκτης θα είναι υδραυλικός ξηρού τύπου µε έναν δίσκο. 
 
Σύστηµα ∆ιεύθυνσης:  
 
Κρεµαγιέρα µε ηλεκτρική υποβοήθηση. 
 
Φρένα:Το αυτοκίνητο θα φέρει ABS τελευταίας τεχνολογίας µε ηλεκτρονική κατανομή πίεσης, 

σεβρό, µε αεριζόμενα δισκόφρενα εμπρός, απλά δισκόφρενα πίσω. 

Σύστηµα ανάρτησης: 
 
Εµπρός: Ανεξάρτητη διάταξη μεταξύ των τροχών, τύπου McPherson µε κάτω κρεμαστά ψαλίδια 

στηριγμένα σε ένα υποπλαίσιο και αντιστρεπτική δοκό συνδεδεμένη στα αμορτισέρ. 

Πίσω: Ανεξάρτητη διάταξη µε διαμήκεις βραχίονες και αντιστρεπτική δοκό. 
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Λοιπός Εξοπλισμός: Θα φέρει   ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας ESP, σύστημα ελέγχου 

πρόσφυσης ASR, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και κεντρικό κλείδωμα µε τηλεχειρισμό, 

στροφόμετρο, ψηφιακό ρολόι, , Ράδιο και CD µε ηχεία και κεραία αερόσακους οδηγού και 

συνοδηγού, και πλευρικούς εμπρός τύπου κουρτίνας, ταπετσαρίες καθισμάτων, εσωτερικές 

επενδύσεις, προβολείς ομίχλης, τροχοί αλουμινίου, βαμμένοι προφυλακτήρες και μασπιέ, κατά 

προτίμηση στο χρώμα του αμαξώματος. 

Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται κόρνα και φώτα πορείας σύμφωνα µε τον ΚΟΚ. 
 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί έτοιμο για χρήση στον Δήμο Πάργας. 
 
Tα τεχνικά χαρακτηριστικά που δηλώνονται σε κάθε προσφορά πρέπει να υπάρχουν στα αντί-

στοιχα prospectus (ή φωτοτυπίες τους) τα οποία η κάθε εταιρεία προσφοράς είναι υποχρεωμένη να 

συνυποβάλλει. 

Τα αυτοκίνητα θα παραδοθούν µε εφεδρικό τροχό, σετ εργαλείων, φαρμακείο, τρίγωνο 
στάθμευσης, πυροσβεστήρας και βιβλίο µε οδηγίες χειρισμού, συντήρησης στα Ελληνικά. 
Τα διαστήματα σέρβις θα πρέπει να είναι αραιά 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ 
 

Για όλα τα μηχανικά και ηλεκτρικά τμήματα του προσφερόμενου αυτοκινήτου πρέπει να παρέχεται 
δωρεάν εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών από την ημέρα παραλαβής και 5ετής εγγύηση 
αντισκωριακής προστασίας. 
Η  περίοδος  εγγύησης πρέπει να καλύπτει  εργατικά, ανταλλακτικά (εκτός αναλωσίµων) 
 
και γενικά όλα τα έξοδα για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας. 
Η κάθε εταιρεία προσφοράς αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει για μια  δεκαπενταετία, 
οποιαδήποτε ζήτηση µας για ανταλλακτικά (µε τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές). 
 

 

   
   

  Καναλλάκι 06 Οκτωβρίου 2015 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.ΠΑΡΓΑΣ 

   
   
   
   

Γιαννόπουλος Ευάγγελος  Γιαννόπουλος Γεώργιος 
    M.Sc Μηχανολόγος Μηχανικός  M.Sc Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: 17/2015 

NΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια Δύο (2) Επιβατηγών 
Οχημάτων   Διοικητικών Υπηρεσιών» ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ  

   
   

   
 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια Δύο (2)  επιβατικών   οχημάτων Διοικητικών 
Υπηρεσιών που θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται :  
Την παρούσα διακήρυξη, 
Την υπ’αριθμ. 11389/1993 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 185/τ.Β’) «Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών 
Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση 
με το Ν. 2286/95 και το Ν. 3463/2006, 
Το Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  Συμβατικά Στοιχεία 
 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Διακήρυξη του διαγωνισμού  
β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
γ. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ. Τεχνική Έκθεση 
ε. Η Προσφορά του συμμετέχοντα που ανετέθη η προμήθεια (Τεχνική & Οικονομική Προσφορά). 
 
AΡΘΡΟ 3ο  Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας 
 
3.1  Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 34.000,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 
3.2  Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2015. 
3.3  Θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2015 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού  
 
 Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο τη χαμηλότερη 
προσφορά , με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
 
α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Οικονομική  Επιτροπή μετά από προηγούμενη 
γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.  
β. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση  με την οποία  καλείται να 
προσέλθει στο Δήμο για την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υ.Α. 11389/93 
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του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
 
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. (Παράγ. 2.α του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
β. Η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης (Παράγ. 2.γ του άρθρου 26 της Υ.Α. 
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
γ. Η εγγυητική αυτή θα πρέπει ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα οριζόμενα στην παράγ. 12.δ, του άρθρου 26 
της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
δ. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
υλικού. (Παραγρ. 2.ε του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  Υπογραφή σύμβασης 
 
Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της 
ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από 
την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα 
στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτή με απόφαση Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  Σύμβαση 
 
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση 
συντάσσεται με βάση τους όρους της μελέτης και της προσφοράς του αναδόχου που έγινε αποδεκτή από 
την κατά νόμο Επιτροπή. 
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής: 
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους  συμβαλλόμενους. 
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα. 
- Την συμφωνηθείσα τιμή. 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του αναδόχου. 
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
- Τον τρόπο παραλαβής. 
- Τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής. 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας. 
- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών. 
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
- Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος. 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 
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Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο Πάργας από τον Δήμαρχο. 
Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. (Παραγ. 1, 2, 
& 3 του άρθρου 25 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο Χρόνος παράδοσης 
 
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε   τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης.  
Εφόσον υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής  προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 
μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  Τόπος παράδοσης 
 
Η παράδοση θα γίνει σε χώρο που θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου Πάργας. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο Φόροι, τέλη , κρατήσεις 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που 
θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο Παραλαβή υλικών 
  
Η παραλαβή υλικών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα οριστεί από τον Δήμο 
και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον τρόπο και  κατά το χρόνο που θα ορίζεται από τη Σύμβαση. 
(Παραγ. 1, 2 & 3 του άρθρου 28 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. σε συνδυασμό με τις 
παραγ. 1,2 & 3 του άρθρου 29 της αυτής Υπουργικής Απόφασης). 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο  Τρόπος πληρωμής 
 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή σύμφωνα με το 
άρθρο 36 της απόφασης του Υ. Εσωτερικών 11389/93 περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο  Επίλυση διαφορών 
 
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου Πάργας 
και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α. 11389/93 
του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  
 

  Καναλλάκι 06 Οκτωβρίου 2015 
 

  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ. ΠΑΡΓΑΣ 

 
 

  

Γιαννόπουλος Ευάγγελος  Γιαννόπουλος Γεώργιος 
    M.Sc Μηχανολόγος Μηχανικός  M.Sc Πολιτικός Μηχανικός 

 




