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H παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια 
του Δήμου. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη 
βαρύνει τον κωδικό αριθμ
οικονομικού έτους 2022. 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
ειδικότερα στα πλαίσια της Πράξης «Προμήθεια
συνοδευτικού εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 279.620,00 συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ με φορέα υλοποίησης το Δήμο Καρπενησίου,
εντάχθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 48454/13
Εσωτερικών. 

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις 
διατάξεις των: 

 ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

 ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 

 ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις 
Νομικών Προσώπων κα
π.δ. 318/1992 (Α 1́61) και λοιπές ρυθμίσεις
άρθρου 1,   

 παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την
στις εμπορικές συναλλαγές», 

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

 ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δη

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Θέμα:  Προμήθεια ενός κλειστού φορτηγού τύπου 
VAN για τις ανάγκες του Δήμου

Προϋπολογισμός: 26.200,00€ 

Χρήση: 2022 

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Αριθμός απόφασης ένταξης: 48454/13

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

αφορά την προμήθεια ενός κλειστού φορτηγού τύπου βαν για τις 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 26.200,00€ συμπεριλαμβανομένου
αριθμό 64.7131.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
ειδικότερα στα πλαίσια της Πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και 
συνοδευτικού εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 279.620,00 συμπεριλαμβανομένου του 

με φορέα υλοποίησης το Δήμο Καρπενησίου, στο οποίο πρόγραμμα
εντάχθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 48454/13-9-2018 απόφαη ένταξης του Υπουργού 

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις 

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 (Ά 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

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

ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

ρομήθεια ενός κλειστού φορτηγού τύπου 
για τις ανάγκες του Δήμου. 

 

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

ένταξης: 48454/13-9-2018 

ενός κλειστού φορτηγού τύπου βαν για τις ανάγκες 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Θα 
του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και 
μηχανημάτων έργου, οχημάτων και 

συνοδευτικού εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 279.620,00 συμπεριλαμβανομένου του 
πρόγραμμα ο Δήμος Καρπενησίου 
απόφαη ένταξης του Υπουργού 

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις 

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

ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Τροποποίηση Διατάξεων του 

και ειδικότερα τις διατάξεις του 

παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

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

ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
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 ν.3982/2011 (Α’143) «απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 

 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”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

 ν.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”,  

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

 π.δ. 80/2016 (Α 1́45) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108/04.02.2010 τεύχος Β) «Καθορισμός δικαιούχων 
χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις 
σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.» 

 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» 

 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.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 

 

 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρ. Μελέτης: 3/2022 

 

 

 

 

 
APΘPO 1ο Aντικείμενο της προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια 
το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Tα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται, ότι 
αποτελούν προτίμηση, ή επιθυμία της υπηρεσίας.

Tα κριτήρια βαθμολογίας των προσφορών αντιστοιχούν στις απαι
στην παρούσα συγγραφή. 

Το όχημα θα πρέπει να πληρ
κυκλοφορίας στη χώρα μας. 

Το όχημα θα είναι καινούργι
εργοστασίου παραγωγής του προ
αυτοκινητοβιομηχανίας, τελευταίο μοντέλο, η οποία θα πρέπει να αντιπροσωπεύεται 
επισήμως στη χώρα μας. 

Το όχημα θα συνοδεύεται από όλα τα απαρραίτητα έγγραφα τα οποία ορίζουν με σαφήνεια 
τον προσφερόμενο χρόνο εγγύησης και καλής λειτουργίας των μηχανικών μερών και του 
αμαξώματος. 

Η προδιαγραφή που ακολουθεί είναι επί ποινής αποκλεισμού η ελάχιστη που θα πρέπει να 
πληροί το προσφερόμενο όχημα. 

Είναι στην κρίση των διαγωνιζομένων να καταθέσουν όσα 
περιγραφόμενων τα οποία ζητούνται υποχρεωτικά, θεωρούν απαραίτητα, έτσι ώστε η 
επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πλήρη εικόνα επί τ

Στην περίπτωση που σε προσφορές, προσπέκτους και καταλόγους που τυχό
αναφέρονται διαφορετικές μονάδες μέτρησης ή γίνεται αναφορά σε διαφορετικές 
προδιαγραφές, είναι αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος να κάνει το συσχετισμό με 
τα προβλεπόμενα στην προδιαγραφή που ακολουθεί.

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Θέμα:  Προμήθεια ενός κλειστού φορτηγού τύπου 
VAN για τις ανάγκες του Δήμου.

Προϋπολογισμός: 26.200,00€ 

Χρήση: 2022 

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Αριθμός απόφασης ένταξης: 48454/13

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

APΘPO 1ο Aντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια ενός καινούργιου κλειστού φορτηγού τύπου 
το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 

Tα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται, ότι 
αποτελούν προτίμηση, ή επιθυμία της υπηρεσίας. 

Tα κριτήρια βαθμολογίας των προσφορών αντιστοιχούν στις απαιτήσεις που περιγράφονται 

θα πρέπει να πληροί όλες τις εν ισχύ διατάξεις για την έκδοση άδειας 
 

θα είναι καινούργιο, πρώτης χρήσης, προϊόν σειράς σε παραγωγή του 
εργοστασίου παραγωγής του προδιαγραφών για τη χώρα μας, γνωστής και αναγνωρισμένης 
αυτοκινητοβιομηχανίας, τελευταίο μοντέλο, η οποία θα πρέπει να αντιπροσωπεύεται 

ται από όλα τα απαρραίτητα έγγραφα τα οποία ορίζουν με σαφήνεια 
ο χρόνο εγγύησης και καλής λειτουργίας των μηχανικών μερών και του 

Η προδιαγραφή που ακολουθεί είναι επί ποινής αποκλεισμού η ελάχιστη που θα πρέπει να 
όχημα.  

Είναι στην κρίση των διαγωνιζομένων να καταθέσουν όσα επιπλέον στοιχεία, εκτός των 
περιγραφόμενων τα οποία ζητούνται υποχρεωτικά, θεωρούν απαραίτητα, έτσι ώστε η 
επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πλήρη εικόνα επί του προσφερόμεν

Στην περίπτωση που σε προσφορές, προσπέκτους και καταλόγους που τυχό
αναφέρονται διαφορετικές μονάδες μέτρησης ή γίνεται αναφορά σε διαφορετικές 
προδιαγραφές, είναι αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος να κάνει το συσχετισμό με 
τα προβλεπόμενα στην προδιαγραφή που ακολουθεί. 

Σελίδα 3 από 11 

Θέμα:  Προμήθεια ενός κλειστού φορτηγού τύπου 
για τις ανάγκες του Δήμου. 

 

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

Αριθμός απόφασης ένταξης: 48454/13-9-2018 

κλειστού φορτηγού τύπου VAN από 

Tα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται, ότι 

τήσεις που περιγράφονται 

όλες τις εν ισχύ διατάξεις για την έκδοση άδειας 

, πρώτης χρήσης, προϊόν σειράς σε παραγωγή του 
διαγραφών για τη χώρα μας, γνωστής και αναγνωρισμένης 

αυτοκινητοβιομηχανίας, τελευταίο μοντέλο, η οποία θα πρέπει να αντιπροσωπεύεται 

ται από όλα τα απαρραίτητα έγγραφα τα οποία ορίζουν με σαφήνεια 
ο χρόνο εγγύησης και καλής λειτουργίας των μηχανικών μερών και του 

Η προδιαγραφή που ακολουθεί είναι επί ποινής αποκλεισμού η ελάχιστη που θα πρέπει να 

επιπλέον στοιχεία, εκτός των 
περιγραφόμενων τα οποία ζητούνται υποχρεωτικά, θεωρούν απαραίτητα, έτσι ώστε η 

προσφερόμενου οχήματος. 

Στην περίπτωση που σε προσφορές, προσπέκτους και καταλόγους που τυχόν κατατεθούν, 
αναφέρονται διαφορετικές μονάδες μέτρησης ή γίνεται αναφορά σε διαφορετικές 
προδιαγραφές, είναι αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος να κάνει το συσχετισμό με 

22REQ010487987 2022-05-04



Σελίδα 4 από 11 

 

APΘPO 2ο Τεχνικές προδιαγραφές οχήματος. 

Α.Κινητήρας – μετάδοση - αμάξωμα 

Ο κινητήρας του προσφερόμενου οχήματος θα χρησιμοποιεί ως καύσιμο το πετρέλαιο 
κίνησης, με ονομαστική χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη των 1500 κυβικών εκατοστών.  

Θα πληροί τις τρέχουσες προδιαγραφές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις 
εκπομπές καυσαερίων EURO VΙb καθώς και τη στάθμη θορύβου.  

Η αποδιδόμενη μέγιστη ισχύς του κινητήρα αναφοράς είναι τουλάχιστον 95 HP DIN, θα 
αναφέρονται οι στροφές ανά λεπτό που αυτή αποδίδεται. 

Η αποδιδόμενη μέγιστη ροπή του κινητήρα αναφοράς είναι τουλάχιστον 230 Nm, θα 
αναφέρονται οι στροφές ανά λεπτό που αυτή αποδίδεται. 

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους εμπρόσθιους τροχούς του οχήματος μέσω ενός μηχανικού 
συγχρονισμένου κιβωτίου ταχυτήτων 6 σχέσεων εμπροσθοπορείας και 1 οπισθοπορείας. 

Ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 700 κιλά 

Όγκος χώρου φόρτωσης τουλάχιστον 3,0 κυβικά μέτρα. 

Μικτό βάρος οχήματος περ 3500 κιλά. 

Μέγιστο μήκος οχήματος έως 5,00 μέτρα. 

Μήκος χώρου φόρτωσης τουλάχιστον 2000 χιλ. 

Πλάτος χώρου φόρτωσης μέγιστο στο δάπεδο τουλάχιστον 1400 χιλ. 

Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους στο δάπεδο τουλάχιστον 1200 χιλ. 

Το όχημα θα φέρει οπίσθια πόρτα φόρτωσης η οποία θα ανοίγει σε 2 κομμάτια σε γωνία 
180° με στίριξη δεξιά και αριστερά καθώς και δύο πλαϊνές θύρες φόρτωσης συρόμενες μια 
στη δεξιά πλευρά και μια στην αριστερή πλευρά. 

Β.Συστήματα ασφαλείας – υποβοήθησης οδήγησης - εξοπλισμός. 

Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με:  

 σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών κατά το φρενάρισμα. 

 Cruise control. 

 Ηλεκτρονικό σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος. 

 Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας ESP 

 Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα. 

 Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης. 

 Σύστημα ρύθμισης τελικής ταχύτητας. 

 υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης και ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος τιμόνι. 

 Αερόσακο οδηγού. 

 Αερόσακο συνοδηγού. 

 Πλήρες χαλύβδινο χώρισμα θαλάμου επιβατών. 

 Κλιματισμό καμπίνας. 
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 Ηλεκτρικά παράθυρα. 

 Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους ηλεκτρικούς καθρέπτες 

 Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση στίριξης μέσης. 

 Ηλεκτρικές κλειδαριές θυρών. 

 Υδραυλικά δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς 

 Υπολογιστή ταξιδιού. 

 Ηχοσύστημα. 

 Προβολείς ομίχλης εμπρός. 

 Φωτισμό στο χώρο φόρτωσης. 

 Διθέσιο κάθισμα συνοδηγού. 

 Χρώμα λευκό. Θα φέρει περιμετρικά στο ύψος των παραθύρων κίτρινη λωρίδα και 
στις εμπρόσθιες θύρες το λογότυπο του Δήμου σε μακέτα που θα δοθεί από την 
υπηρεσία. 

 

Γ.Κατανάλωση – εκπομπές καυσαερίων. 

Θα δίδεται η ονομαστική κατανάλωση σε κύκλο πόλης, εκτός πόλης και συνολικά μικτή 
καθώς και οι οι εκπομπές καυσαερίων σε γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο.σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 

Ως κατανάλωση αναφοράς και εκπομπές καυσαερίων σύμφωνα με ΕΚ715/2007 ΚΑΙ ΕΚ2017/1151 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχουν σήμερα η ακόλουθη: 

Μέση κατανάλωση κινητήρα αναφοράς (συνδυασμένος κύκλος) έως 5,5 λίτρα/100χλμ.  

Εκπομπές καυσαερίων κινητήρα αναφοράς έως 145 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο. 

 

Δ. Έγκριση τύπου. 

Το όχημα θα έχει τριθέσια έγκριση τύπου. 

 

Ε.Έντυπα. 

Tο όχημα θα παραδοθεί με Bιβλίο οδηγιών, χρήσεως και συντηρήσεως στην Eλληνική, 
ανακλαστικό τρίγωνο και φαρμακείο. 

Το όχημα θα συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων για την έκδοση αδείας 
κυκλοφορίας στη χώρα μας. 

 

Άρθρο 3.Συντήρηση του οχήματος. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από υπεύθυνες δηλώσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό 
καθώς και των τυχόν εμπλεκόμενων (κατασκευαστής η επίσημος εκπροσώπος ή αντιπροσώπος 
του στη χώρα ή επίσημος διανομέας επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής) στις οποίες 
θα αναφέρεται το επίσημο δίκτυο τεχνικής υποστίριξης των προσφερόμενων οχημάτων στη 
χώρα μας καθώς και ότι δύνανται να αναλάβουν αν ζητηθεί την παροχή υπηρεσιών 
επισκευής και συντήρησης, καθώς και πώλησης ανταλλακτικών, για δέκα τουλάχιστον 
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χρόνια για το προσφερόμενο όχημα από το επίσημο δίκτυο τεχνικής υποστίριξης με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται για τη λειτουργία των ΟΤΑ. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από το προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή του οχήματος 
πρόγραμμα τακτικής συντήρησης του οχήματος λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών 
λειτουργίας του. 

 

Άρθρο 4.Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Στην τεχνική προσφορά θα δίδεται η προσφερόμενη εργοστασιακή εγγύηση καλής 
λειτουργίας του προσφερόμενου οχήματος, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο 
έτη. 

 

Άρθρο 5.Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων σε λειτουργία, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 
εκατον ογδόντα (180) ημέρες ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται το αμαξοστάσιο του Δήμου Καρπενησίου 

 

Άρθρο 6.Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς 

Στην τεχνική προσφορά θα επισυνάπτεται φυλλάδιο ή τεχνικό εγχειρίδιο του οχήματος από 
το οποία θα προκύπτουν οι συνολικές και επιμέρους διαστάσεις, τα βάρη, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά καθώς και κάθε στοιχείο το οποίο βοηθά στην αξιολόγηση του. 

Το σύνολο των επισυναπτόμενων φυλλαδίων, προσπέκτους και δηλώσεων θα είναι επίσημα 
προερχόμενα από το επίσημο δίκτυο εμπορίας ή αντιπροσώπευσης του εργοστασίου 
κατακσυής των προσφερόμενων οχημάτων στη χώρα μας. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-02-2022   

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
   

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 

 

 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΕΚΑΣ 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρ. Μελέτης: 3/2022 

 

 

 

 
 

 

 

α/α είδος ποσότητα

1 κλειστό φορτηγό βαν 

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-02-2022 
 
 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 

 

 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Θέμα:  Προμήθεια ενός κλειστού φορτηγού τύπου 
VAN για τις ανάγκες του Δήμου.

Προϋπολογισμός: 26.200,00€ 

Χρήση: 2022 

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Αριθμός απόφασης ένταξης: 48454/13

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ποσότητα 
μονάδα 
μέτρησης 

τιμή 
μονάδας € 

Σύνολο € 

1 τεμάχιο 21.129,03 21.129,03 

  
ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

21.129,03 

 

 

 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η ΔΙΕΥΘΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΕΚΑΣ 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Θέμα:  Προμήθεια ενός κλειστού φορτηγού τύπου 
για τις ανάγκες του Δήμου. 

 

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

Αριθμός απόφασης ένταξης: 48454/13-9-2018 

 ΦΠΑ 24% 
τελικό 
σύνολο € 

 5.070,97 26.200,00 

 5.070,97 26.200,00 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρ. Μελέτης: 3/2022 

 

 

 

 
 

 

 

Άρθρο 1ο  Αντικείμενο 

H παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός κλειστού φορτηγού τύπου βαν για τις ανάγκες 
του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  Ισχύουσες διατάξεις

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις 
διατάξεις των: 

 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) 

 ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα
π.δ. 318/1992 (Α 1́61) και λοιπές ρυθμίσεις
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. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδρ

 ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 ν.3982/2011 (Α’143) «απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρη

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Θέμα:  Προμήθεια ενός κλειστού φορτηγού τύπου 
VAN για τις ανάγκες του Δήμου.

Προϋπολογισμός: 26.200,00€ 

Χρήση: 2022 

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Αριθμός απόφασης ένταξης: 48454/13

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός κλειστού φορτηγού τύπου βαν για τις ανάγκες 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις 

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 (Ά 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

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. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδρ

ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

ν.3982/2011 (Α’143) «απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
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Θέμα:  Προμήθεια ενός κλειστού φορτηγού τύπου 
για τις ανάγκες του Δήμου. 

 

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

Αριθμός απόφασης ένταξης: 48454/13-9-2018 

παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός κλειστού φορτηγού τύπου βαν για τις ανάγκες 

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις 

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

ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
και άλλες διατάξεις», 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Τροποποίηση Διατάξεων του 

και ειδικότερα τις διατάξεις του 

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 

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

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

ν.3982/2011 (Α’143) «απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
ματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 
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 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”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

 ν.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”,  

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

 π.δ. 80/2016 (Α 1́45) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108/04.02.2010 τεύχος Β) «Καθορισμός δικαιούχων 
χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις 
σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.» 

 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» 

 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.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 26.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Θα 
βαρύνει τον κωδικό αριθμό 64.7131.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του 
οικονομικού έτους 2022. 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και 
ειδικότερα στα πλαίσια της Πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και 
συνοδευτικού εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 279.620,00 συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ με φορέα υλοποίησης το Δήμο Καρπενησίου, στο οποίο πρόγραμμα ο Δήμος Καρπενησίου 
εντάχθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 48454/13-9-2018 απόφαη ένταξης του Υπουργού 
Εσωτερικών. 

 

Άρθρο 4ο  Τρόπος εκτέλεσης  
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Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη δημοπρασίας. 

 

Άρθρο 5ο  Συμβατικά Στοιχεία Τευχών 

Ως συμβατικά στοιχεία - τεύχη, μαζί με όλα έγγραφα τα οποία προσαρτώνται σε αυτά ή τα 
συμπληρώνουν και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της τυχόν σύμβασης που θα 
καταρτιστεί με τη σειρά που αναφέρονται είναι τα εξής: 

1. η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου. 
2. η  Τεχνική Προσφορά του αναδόχου.  
3. η διακήρυξη δημοπρασίας 
4. η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.  
 

Άρθρο 6ο  Ανακήρυξη αναδόχου. 

Ανακηρύσσεται ένας ανάδοχος. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  Σύμβαση 

Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να 
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη 
δημοπρασίας. 

Η σύμβαση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου για τον ανάδοχο και από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για το Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  Φόροι-τέλη 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο ΦΠΑ βαραίνει το Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  Παραλαβή. 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 3 του 
άρθρου 221. (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 44 
του άρθρου 22 του Ν. 4441/16. 
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Άρθρο 10.Πίνακας βαθμολόγησης προσφοράς 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ   

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αναφορά μέγιστο 20% αναφορά μέγιστο μ.μ. 

ΟΜΑΔΑ Α’ (Συντελεστής βαρύτητας 70%)           

1 ιπποδύναμη κινητήρα 5 6 95 114 hp din 

2 ροπή στρέψης κινητήρα 10 12 230 276 Nm 

6 μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 10 12 700 840 κιλά 

  όγκος χώρου φόρτωσης 10 12 3 3,6 κ.μ. 

7 μέση κατανάλωση  καυσίμου σε μικτό κύκλο (NEDC) 10 12 5,5 4,5 λίτρα/100 χλμ. 

9 εκπομπές καυσαερίων CO2 (NEDC) 5 6 145 125 γρ/100 χλμ CO2 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑ 50 60       

ΟΜΑΔΑ Β΄ (Συντελεστής βαρύτητος 30%)           

1 Χρόνος παράδοσης 25 30 180 120 ημέρες 

2 Εγγύηση καλής λειτουργίας έτη 25 30 2 5 έτη 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΒ 50 60       

       
 

Β=(0,7ΧΒΑ)+(0,3ΧΒΒ) = 
     

 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα βαθμολογούμενα κριτήρια υπερκαλύτει την μέγιστη τιμή 
του πίνακα η οποία βαθμολογείται με +20% σε σχέση με την τιμή αναφοράς, η βαθμολογία 
θα παραμένει η μέγιστη. 

 

 
Άρθρο 11ο  CPV 

34136100-0 Μικρά φορτηγά 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3/02/2022   
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
   

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 

 

 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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