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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  
α. Προμήθεια οχημάτων Τμήματος Καθαριότητας - Ανακύκλωσης, 

β. Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), 

γ. Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ), 

δ. Προμήθεια μηχανημάτων έργου για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. 

ε. Προμήθεια οχημάτων για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. 

 

Ε ΙΔΙ ΚΗ ΣΥΓΓ Ρ ΑΦ Η ΥΠ ΟΧ ΡΕ Ω ΣΕΩ Ν  

Άρθρο 1° Αντικείμενο 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου για κάλυψη αναγκών της 

Υπηρεσίας Καθαριότητας και κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. Αναλυτικά: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.  

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1 Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 16 κυβικών μέτρων  Τμήμα 1 2 Τεμ 

2 Φορτηγό ανατρεπόμενο μικτού βάρους 7 τόνων με γερανό & 

αρπάγη 

Τμήμα 2 1 Τεμ 

3 Φορτηγό ανατρεπόμενο μικτού βάρους 3,5 τόνων Τμήμα 3 1 Τεμ 

4 Ημιφορτηγό ανοικτό διπλής καμπίνας double cab Τμήμα 4 2 Τεμ 

5 Ημιφορτηγό ανοικτό διευρυμένης καμπίνας extra cab Τμήμα 5 1 Τεμ 

6 Βυτιοφόρο 9 κυβικών μέτρων  Τμήμα 6 1 Τεμ 

7 Ημιφορτηγό ανοικτό μικρό πυροσβεστικό  Τμήμα 7 1 Τεμ 

8 Φορτωτής μικρός ερπυστριοφόρος με μαχαίρι Τμήμα 8 1 Τεμ 

Άρθρο 2° Ισχύουσες Διατάξεις  

Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:  

- Ν.4412/2016 (Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- Ν.4270/2014 (Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας  

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- 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, 

- 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», 

- Ν.4013/2011 (Α'204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», 

- 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», 

- Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  

- Ν.3548/2007 (Α'68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό  Τύπο και 

άλλες διατάξεις», 

- Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α'114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με τον Ν.3536/2007 «Ειδικές 

ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α'/23.2.2007), 

- N.2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των  άρθρων 

7 και 13 έως 15, 

- Ν.2121/1993 (Α'25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  



Παράρτημα ΙΙ 

- π.δ. 39/2017 (Α'64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης  

Προδικαστικών Προσφυγών.», 

- π.δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

- π.δ. 28/2015 (Α'34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  

- Υ.Α.57654/22-5-2017 (Β'1781/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης  του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης.», 

- Υ.Α.56902/215/19-5-2017 (Β'1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του  Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).», 

- του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β' 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης», 

- την υπ. αριθμ. 83448/22-11-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ME 

ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών» όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν καθώς και η λοιπή τρέχουσα 

ισχύουσα νομοθεσία. 

- την υπ. αριθμ. 68484/16-10-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ME 

ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και 

σήμερα ισχύουν καθώς και η λοιπή τρέχουσα ισχύουσα νομοθεσία.  

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία. 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

β) Προκήρυξη 

γ) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

δ) OΙ συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 

προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 

Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 

Η εκτέλεση της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, με 

κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής. 

Άρθρο 5ο Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της μετά από την σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας υποχρεούται να προσέλθει εντός  15 ημερών για 

υπογραφή της σύμβασης. 

 Άρθρο 6° Εγγύηση 

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

ύψους 4% επί του εκτιμούμενου ποσού της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή 

των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος 

της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ανά τμήμα χωρίς να 

συμπεριληφθεί το ΦΠΑ 

 

Άρθρο 7° Προθεσμία εκτέλεσης 

Η προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε: έξι μήνες ή 180 ημέρες για τα τμήματα 1,2,6,7 & 8 και τέσσερις μήνες ή 120 μέρες 

για τα τμήματα 3,4 & 5. από την υπογραφή της σύμβασης. 
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Άρθρο 8° Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και 

εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας. 

Άρθρο 9° Παραλαβή  

Η παραλαβή των υπό προμήθεια οχημάτων – μηχανήματος έργου θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, που θα συσταθεί 

ειδικά για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. του Δήμου. Αυτή θα γίνει μετά την παράδοση  των, 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 

οχήματος ανά περίπτωση ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών του. 

Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο η σύνολο του προσφερόμενου προμήθεια οχήματος - μηχανήματος, 

παρουσιάσει βλάβη, αυτή επισκευάζεται από τον προμηθευτή χωρίς καμία επιβάρυνση της Μετά την προσωρινή 

παραλαβή άμεσα γίνεται η οριστική παραλαβή με την σύνταξη και υπογραφή του Οριστικού Πρωτοκόλλου 

Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής). 

Άρθρο 10° Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των οχημάτων – μηχανήματος έργου θα γίνει με την καταβολή του 100% της αξίας του 

τιμολογίου και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια 

επιτροπή. 

Άρθρο 11°: Τόπος παράδοσης 

To προμηθευόμενο είδος θα παραδοθεί στον Δήμο Αγίου Νικολάου σε εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας ή όπου 

αλλού υποδείξει η Υπηρεσία εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στην διακήρυξη και στην προσφορά 

του αναδόχου από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Άγιος Νικόλαος 23/07/2021   Άγιος Νικόλαος 23/07/2021   Άγιος Νικόλαος 23/07/2021   
   

 Η Προϊσταμένη Τμήματος 

Καθαριότητας Ανακύκλωσης 

 

Ο Προϊστάμενος Δ/σης 

Περιβάλλοντος 

 

 

  

Γιάννης Ραπάνης Μαρία Δεμέτζου Κωνσταντίνος Αγγελάκης  

Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε. Χημικός Πολιτικός Μηχανικός 

 


